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 یمهعلقو رهش كیدال ۰ یرلهق ناتسجروک ۶
 لب د ال لار شانس سوس ردق همورضرا ندهخسخا ۵

 لوک كبدال ۳۹۵ عقاوم نالوا
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 ام یز ۳۵۸ یراترام و عماوج كصراق ۷۲
 یسهعلف هحوق ۳۹ یسهعاقنام زغق ی راماج كصراق اس
 یرهشو یبسهعلق وریوک 3 یسهعلف درب زاغم ۵
 یسهعاق موروج ۷ یسهملق لکهروش ۹ یرهث شوگ ۵ یسهعلق دشراز ۹
 باب ییقادراب توانم 2۱۳ > موطروط  هحاح < دروس ۱
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 یاصواو اشاب دم هداز رادرتفد ۹ لاکشا كنسهعلقو یرهش هرقنا ۸ اب روالد لد ۸ یسهعلق هرقا ۷ اشاب دحا یدیس یزاغ ۵
 یراهاکت راز هرقنا 2۳۷ تعنع هل وناتسا ندمورضرا ۳
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 ۹£ یسدرد كنلغوا ردح هرق

 كراو هیشاب سسعو . یدید ! ! هنتسواشاب هلون a a یدد

 یر راب لاحرب یهداز ردح. یدتسا نامرف هد «كدیا بلص هدوف قمرا

 ا نالسرا هنناب کا هدنرز وا رک ر اب هلا مظع یالآ . . رادر دنن هسرزوا

 رو هما یخد رهقح نکردک هوق قمراب قرهلوا ناک یالا « یالا

 بوریک یبا هنزاغو هدنیدراو هباروا . مدتک رار ندقرهالغا بولوا

 رکاب زاید ییرازکراب لاحندنتل | بودبادنو دق یجوا كنتم لح

 هنیب » یئیشیه ۰ یدلبا حور میلست هداز ردبح بولوا صالخ ندننارک راب
 هدکل رب نامز قوحر بوروک یبرلناسحاو مامنا هڪ . یدتک « هلانبو

 . هيلع هلاةحر ندشرط من . كدب ماعط

 ناطلس ادخ تمکح . یدلواصالخ ندنرش یهللاداع یلوطاناهلح نکل
 . ردلتق كنلغوا ردو ینا كلبا هدنسولج یادتا كعنار ناخ دمع

 ابرقاوبابحا هلج بوراو هزمتنم ین ةناخ هحیکوا . ردشملوا هلبوب ماع ادخ

 . قدلا رامزاول ضعب بودیا رومع هرادکسا هن . قدشالعادو هلا تاقلعتو

 هدوسآ و ییراترضح یدنفا دجاهجءرقو ییدنفادوحت ییرادکسا رارکت هنس

 . دنا دادا قدنراونور بوق تراز یل الا
 یراب بانج ناه . كداباتعع هما غابو ماشم تنج ماش هلهج ووب هتشيا
 نیلسرلادس همرح نیما . هدا لصاو هلتمالسو تح نم اغو نیلاس

 یدلوا مامت هدارو هددلج یجنکیا دما هل
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 هلا بان بارش قللس ناسک یتسهراب بولک لماک حارج رب ندرادکسا

 . شلوا دروخکیک یغولب وارکم . یدراقیچ ییرلتا لوروچ هلج قرهاق
 بو الامراص بوراص رلمهم هنسهراب ود « ! زاملوا حالفاو - حارج

 ربقح . رابدروتک همظعارزو هجوق هلوناتسا ندرادکسا با مظع یالا

 هدنناب كنیدنفا كب ناملس هداز مظعاردص . مدتک هلیب نوجما اشاعوریس یخد
 ا ن ییلغ وا ردح هدروضح <« اشاب دم مظعاردص یولوم هحوق , مدیا

 سفن لق یهللاداع بودبا كابمارح ردنامز ردقو نوح - . یدالشاب

 -- هم وروک هاا یولومیمظعاربزو یلغوا ردبحهرق . یدند« ؟ كدردب
 ۲۲ ۰ راناص هروک هضیدل۲ ینک . مدیا دروق یلغوا دزوق ! یدا هدد
 یتسهراب هحارج مظعا رزو . یدد « هل کما .راشبا کدر ناو

  ندهزا اغا نسح . یدید « ! ردلکد رد جالع س خارج . یدروص

 !هردن وکی دمش د مظعا ریزومدکدید II مناطلس

 رزویولوا ناسحا هرخاف تعلخ هترامدا ردف قرفو هباغا نسح . یدد-

  كحوکیر زو ههات رک نوح ! یلغعواردحهرق هر س یدالشاب هزوس مظعا

 ردح هرف . یدد ؟ زکیدشا لتف بوزو یریزور یک اشاب شواح
 هدنرلکدروتک هلبا دنبو دق هعاب من . رولوا هلیوا . رد ست یلغوا

 ود ۰ ردراو یتنبح « یضرع كنیررزو ییناععر ریشاط یهللالوسر لع »
 غوا یحرطاق هرکوص ۰ یدمدتا دا بور و هنود نامو لا

 اا س اشا .ىیدد ۰ ردوو مرح ج! ! شعا دش قرەلو هد هرشط بوارآ

 ردقو و ؟ یدلوا هح یرللامهیزخ یک لعو ل اط < غوط هسیازکیدتبا دیش

 ۲ یرب دنامز ردوو كنسو ل ام ییدسا دلا كنا یدا ارح كاناي ردهبس

 لرارهش یغنقو ؟ ردنوفدم هدراغاط یننق لانمو لام كغيدلآ ندنوب « ندنوا
 یلاؤس كنوب ! اطلس  یلغوا ردیح هدکدید ؟ ردظوفحم هدک راقاطب
 بور و هلا یهللاداع ردفوب نوجا من اجر یسهقىح . ردقح هلوا هد رشح

 هح و. مهد چیه یرالامنالوا نوفدم هدرالب و دا بوقاب هشتآ

 -هروک یشیا ناه .مرولوا نوک و « مدغوط نود . ردیلماشقا نوت رو

 ی



 دم ۷ قسدرد:كنلغوا ردح هرث

 بوریو نوتلا زویجوا هبا كنفت یلقاقاجوب هبیبلج ابلوا . كتبا یراتبخت
 اتم رفع . یدااشاب هتنااع او یدید لا ۱ ۱

 هحشوق: مهاشدابهدفدراوهنروضح هاشداب ناه ؛ مکب كسرالغآ هن دس نولوا

 بر ها هسروغوا ند . ردنوک هباشا ناسح لد هد رک ی همق هماح

 مولوا !مایلوایهب س یلغواردبحهرق . مدند .ید .عهلوا دیهش قراروا جسلق

 یمتنم نونا ناجرب نب ۰ ۱ هلوا جروب هلو هن قمالزبص هرکوص ندقدلوا
 .قاحتسرهدنآ تونل وهدحشدب رک گپ ههه د مولا
 ,مکیدهتسییا من . لاج جیلق هنیرانمشد ند هد مه هداروآ هدنامزرب ۰ لوا یک
 هک س بودا ظح هاشداب ولتداعس كهسرد هلو نس .St ردود

 ۱ مهبوا کی ضا كنس « مایلوا لک یلغوا ردخ هرق . مدند « راز ردنوک
 ..یدحا یغولبوا وند « ! کنن دتا اک نب مدنفا الا اما كسريد یا نس
 .هراپ هراپ یغولیوا بویوروسج هراب !! رادروق هدنفلنلاق قمراپ ؟ مهروک هن
 هلا ماود هدنزوس یلعوا ردح هن . زامهراو هنناب مدا ندنسهشار ! شلوا

 .ندش وقناه بود هلوایضار ندنسهللا .هلدرب و رطاخ "یلست اکب < مایلوا

 . .ردیساولح یعوروق كکغابیدنک وش - بوراقبج تعاسیفرظانیمنوتل آب
 اس یعرکی هکردلاع ادخ ۰ یدتبا ناسحا هرقح وید یدلوا.ببصن اکس هن

 .یسودنک لردجح هرق هدنب رقهبصق مان (یلقاحسا ) نکرد هماشریقحوب لوا
 هبرلودنک هرک ید شمت یدشلآ یلام ردقوب كربقح بوربق بودوا یز
 لق . یتنسکد هلغوآ تاو هر 3 نوا هد ا
 .تعاسو ! کی هر س ںویناطرقح . یدیاتعاس حنصمر یاضاكناطلس

 كنس موحم ماباب . ردکچرک  یلغوا ردیح . مدید « یدیا من هليا نامز
 .. روص هاغا نج هش. يوا طس هی . یدسر و نام

 .دجا كلم » بوک | یس رابره هلیبس تعاسوب نکریلک هدرلل وب یدمش
 .یزیکیدزک هدرالبو هدراغاط کن ووردت اس كن یلعالوا لاا

 .هیودنکن اهبودیا رلتاک هح نیک ههجتراو هماشخاو . یدید مدردیا رکذ
 .حاصاایلع نوک یستربا . یدبا ترابع ندرطاخ "ییدت هلح مرامالک هی



 یمهمانتحایس یلچایلوا " ٩۷

 یتلاا ماش اکب یدمش مهاذداب یتح . كدلبا ناع یسنالوطدب بوصا هشرع

 هلا هرزوا كلوب ینلغوا ردیح هرق اکسب ۰ ینس مهروک » هدکدتا ناسحا

 . «یدیاشمیانامرف وید «كسهدیا ناماو نما یلوب كنيملس« جاج بوروتک
  هدنکیدید « یدلبا رسم اکس یتسلوا راتفرک كلدلابحاو وا هلا ادخ د
 . رررقت رر یبراشاواصو لادجو كنج نالوا هایلغوا ردح اغا نسح هرق

 تعاحش كناغوا یلاش قآ هلبرللغوا یخرطاقو ردحهرق نورضاح هدکدسا

 ا لا ارح هرق ریقج هده راو زار ترانا ھو
 گود وكلا ادخ دم یمدنفا كب هداز ردح هرف مزب

 0 غو كا ءالوا - نودا او دم قوح.هدیسودنک

 لتق یآ . رو رطاخ "ست بوشنلم هلا یک مهدک یروب هسراو-

 . بودیا دهعت ینسهملتردنوک هباشاپیسح یلد یهدنسهر,زجدبرک بویمریدتیا
 ۰ یدرب ورل:امنلمت ضمب رت اس اهدو . یدبد رب داسهنسودنک یخ هلوا صاللخ

 ٠ مالسلا س رقح ۰ قدراو هناغوا ردح هرق هد ابا هلا اغا نسح

 لغوا ردبح هرق ناه هدمکیدید « كدلک اغم . كدلک شوخ ! مكب « مکیلع

 !r میلچ الوا ناراتروق ناج یاههرب -- یدتیا

 رقح هرکوص « مدلروتک هننادم تسایس هتشيا ب هلک شوخان ناما . دلك

 هح هنسودنک هدمالک یانثا بوروطوا هنناب كنلغوا ردبح هرق اغا نسحو

 ؟كسمریلس مایل واع یلغوا ردبح هریقح . لدتا راتبحاصم بوو رایاسل
 نامزكفیدصاب یزب ینوک شق لوا هدنبوکراصح قلاب هدنناب ییالو وروکنا
 ك ارعا لفاغ بی . قوراتروق نا بیم ندنس
 ۰ ۲ اما را نا هج رک ندنس نامززا . قدروسروظو۳
 ۱ یر یک هوا ینوق ناح مدنلود ةا كناغا نخوا
 ا رس ی یانیالوا ؟ کباب س هنسودنک اغا نسح . یدید « ! یدتفا"

 مدیوکرب ا آیا نوا نوکرپ هدتیالو وروکنا- یلغوا ردح هک د
 همللا هله . رابدصا یزب هلا لتا یللا رلنو . قدروسروطوا هدنشاب

 ناج هلبا رانوب هجیکرب بودک ندزمشاب زملقع . رایدامریدلاق لا + رک
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  ۱.نامرد ید یرکسع كناغا نسح . رواوا دوبا بودا رارفهدبورغ تقو

 رولاق هداروا رساخو فاخ لرد رتک هلا هد لغو ردسح هرق تولاق .

 ربخ یناغوا ردیح هرق بولیردنوک یرلما ماع ربفن هفارطا حابص یستریا

 .یوا كنيمرو ربخ هدبولوا هدنناب کج لب ریو هسک شېو تآ شب هنریو

 بولک كرویرب ی وک جنجوا ۰ رونلوا هیئت هیایاعر هلیهرانع یفج هلیقس هنشاب
 » .هاح بولاق هدب وک ندنهرا نوشروق غوا ردبح هرق | مناطلس . هدژم
 بقعرد هد « ردشکاق هدمادر هلمدا چ وا یمودنکقرهلبغاط یرلنارمشح

 .كلرهر دش رب هدییرح ندا هدزم بوتالت [ کت هلح اغا نسح

 نکرروطوا هدنشاب شتآ هدیوک روک ذم بودیآ رافلا جک لوا نوک لوا

 .یدب ندر ینیدناب هلرکشوت ییهجنابط ندرلنررک . راراصاب یلغوا ردیح
 .ندنلایراحالس هلح هحعالاق یرادتفاهحالسو تالآ رخآ بودا دیهش تک

 نوشروق هنغولیوا هدنلح هدیرع لوا ارز . راردا طض ندهمالغا ولآ

 قرهریدلوط توراب هشماقرب فیرح نوعلم زسلقع هرکوص ندکداک تسار
 كتف بولوا هراب هراب یغولبوا « شمریو شتا بوباباط هتسزغا ثنسهراب «

 راحارج هنسیدنک اا نسح ندنفیدلاق نامرد ی ندلجاو . شملم | كتفت

 كمتکتهماسش :هدزب نوک یر هدست و ا یی
 یالابودگ رکسع كن زو نور او لوس اا

 یدناغانسح هنسهبکت اغا نالوا وشراقهتسهمیخ كرىقح نکرک ندودرامزب .

 .هدنشاب . یدرارروتک هرزوا تخترب لاص یلریکراب کیا یناغوا ردبح هرقو
 فیح تاغ ۰ یدراو هلروک ههلاب ليش هدننریص بوس راص مت رارح یراص

 ههر هدنسهکت اغا یخد ینآ . یدرریومالسهناب کیا . یدشلوافضو

  Eبوردتوک مدا .هبظعاردص ردم یافا رک نیل
 » .كرديا دو دق هتل ودرد الاح هد کنون هباس یت اخ یلغوا ردخ هرق

 هب هاشداپناوبد هنوک هنو ؛ لمروتک هج هود روضح حابصلاىلع . كدروتک
 ..یدشولو هل مدنفا اشاب یلص بولد یا دق یدروص هد « ؟ هراو

 .یحباق . نوسلوا یتوقالارغ ! مدآ هحوق -- اشاب یضتص اباطخ هنسودنک
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IEEEکوک )یک ورک ( KDE DIE KEکوک ( KEDE DIE DIE BEDE NIE DIKیک ورک )یک یک )ورک )یر ( 

 هلیغاحنس كتلود یخدرب » هلیمادخ نشجاقرب .هلنوط « هلبتا یاشاپ شواح

 لوطانا نونو كناشاب هدانئاو . رقارب كرهریدرو نیک هسد « هک هعرزوا

 . هبقشمان یلغوا یجرطاق ربارب هلیعیانغ یراهاکرخ و همیخو هاکراب كانیرکسع
 ینکبدا یواش كنا بولکتبكالغواردبح هسیا یلغوایس رطاق .یدشلاق
 بوشیتب هدرا كناشاپ بقعرد بویلیوس یرازوس نلک هنب نغا هج وط
 0 :ندشندب یک هډەررام نلک هعوق و قرهبلوا هحزکلا

 بود اهرواشم هجونا ارز یر قترآ ؛ رولک هنا كنلغوا ردخ هرکوص
 .هکمروک یتکرادت ا راشو هقمزاب رکسع هدنروض یدح-راتعا ند کوا

 . بولالبوط هنیراشاب یرانیوروس پیا فیسلاجرخ زوب هج . راربریو وارق
 راتورهشالآ : رهشیسا ۰ یرهشیدبس ۰ رهشقآ « یرهش كب ۰ یرهشرف
 « هلاعولها . راردبا تاک ین رارکج بازخ یقراب « ی وا كنقلخ دالب

 سولج ینم هتمکحوب هتشيا . زالاق قلاف یرلکدما هغوجوچ . هغولوچ
 كتلعواردح نوه ظحاب اغآنسح هرق هزابآ ینوک یسترا نایه.كناخد
 ردق كن کنا اغآ نسح هجوق یساغا ناکرت اقاس . یداوا رومأم هلق

 تح هدارب كنلغوا ردبح هرق بور,دکبرب هنبشاب ییرلرا شیا رارب ردا

 رایمارح هارهیمریو مارا بودا ربخ هتبالو "ییاها هلج قردلآ ربخ یغیدنلوب
 « رویغبولوا یردامو عیحش كا كنسهث اط هزابا یسیدنک . ردک هنیرزوا
 یلاخ ندرایغا ماع هلرل:! هتفح یترکسع هلج . یډنا را یلغوا رارب رورغم

 . هتنآ یلغوا ردیح هرق ۰ ردیا هرصاح بوراو هیهیرق یکیدنلزیک كن یتش نکیا
 یراشبط ندیوکقرهراب یعالسا رکسع هلراتیبنومام ردق زویکیا بولواراوس
 كنج ردق تعاس چ وا هلراموح هنارلد بوقیج هبرح نادیم هاوخان . هاوخ

 :لاخ نوعلم ید هدندرلنا تولوا ديش مدآ جوا قرف نداغا نسح . راردبا-
 . كناغواردحهرق رخ[ هداننا كنج ندا ماود ردقهیدنکیا . رشود هنلذم

 ۱۳ ۰ سما ییدرتک كتفز یش مان یعمرق بوق لاج ی یا
 هیون ۰ ردبا تباصا هنغولبوا كنلغوا ردیح هرق نوشروقرب نالبتآ ندنفرط
 قردلاق زسلاح رخ آ بودیا دیش تکی زوقط هنی هدلاح یفیدلوا دولا مز
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 . یلکءرید ۰ تک الف ۰ رک « ناتوط لاقص هلته كلردا ناغطو ناصع

 اهر هی دنر کوا عابر و ی
 هرق رخآ . یدردبا كلبمارح بوصاب یناب راک هجرلکم هدرالس یکوب راس
 مان( یلقشا ) ردیحهرق بوقیج ماعریفنهدننالابا یلوطانا هلبنامرف اشاپ ینطصم

 ردحهرف نکرانا بولیر و شفا ها . یدناق هرجا هناخرب هدننرق هبصق

 . یدلک هل ودرد یربخ یەک . یدلدا لک بوقبح هرشط هل لوه ناح

 روپظ یسانز داورب مان لغوا ردحهرق اما . یدلون تبما ماع قیرط ےچ
 هدرب قاقاحنس رک هدیلوطانا كردبا باط یناق كتوملم ینا بودا
 هنسادتبا علار ناخ دم سولجات . یدتبا زستحار یهللادابع هجراکسزوب "

 هلا هلهجورب . یدبا هدکعا بابو بارخ یرب تلالا چوا ردق ههحنلک

 هدهبرق مان ( راصحقلاب ) هدنیرف وروکنا لريقح وب یتح. یدمءیروتک

 . یدیشلزاب هکوا یا شب یرلفاصوا هکردرانوئلم زمکیدلکتسار هلفغلا لغ

 ندنرلاغا هلزمدنفا اشاب دحاكلم ۰ ءدنرخاوا ناخ ميهرا ناطلس نامز رخآ

 ردیحهرق اب » بودک رلف رش طخ هیاعا نسحهرف هزابآ یساغا ناکرت قیاس

 ناکرت تمدخ و ادادخب هاغانسجهرقو . یدلری و راتایسا ود « كشاب اب یاب

 یرلراشیا « رادمان ۰ زاهش ردق كسب یخد اغانسح . یدنلوادعو ینلاغا

 یلاق قآ « یلغوا یحرطاق هدلحم مان ( یغاطدوکر وس ) نوکر . یدتا عج
 هطرابسا هارایمارح مان یمهرق « نیسح نکی ۰ یلغوا یناغاشوا . یلغوا

 یییاهاو راح توک مد رای و هاب رلابح ندیا و ویکی وب راعاظ

 قرصتمهبا یلوطانا بولوا نواه عومسم كناخ میهارا کیستبا هدر
 نامزف یمامزاو هل رغ ل طا یلم ا شو واج كجوک ) زو
 داضحم ره بوراو هتب رزوا اراشا ردو هل كع کم نوآ اش . دن وا

 نواو هلیمدآ زود لغوا ردح هرق یکردبا هلباقم هلی یریرط یا هدنتلا

 یکرریداس هوبوق و ویک ا
 كناغوا ردح كرديا دنودق یرزور هحوق یسلاو یلوطاا بور دلاص

 كجوك للغوا ردبح هرق هند ردر'و تلود ضع »۰ رایدمتک هنکوا
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 ا تادر والاخ جاف. دوجوا یس تیغ : یدردا ماعطا

 ا ا اا لا هدناتسحروک ت اتا یضترم لاوحا
 هددابآ حرف رهش مان « یدادخب ناتسجروک . ییدتیاانب كنوتاخ مان ( دادغب )

 ءا اږ .یمی ینابط یو ناخ لوروام یک اح ناتسجروکو شک هیابند
Eعدكم هعولب نس . یدا شلو شرورپ هدمرتګ مرح  

 بلح <« هدننرادص كناشاب دمع یصب یابط بولوا ندنرلمالغ جا هرمشط

 اا تااشا هکوص . یدشعلوب ا عناورد و دا
 یدشملنىد « اغا یضتیم یشاب حهراص » هنسیدنک پوللو هد هدنغاماقمماق

 یرلناملع عی بونلوا لتق نوحس هدام نادغ و قالفا یمب اط ی

 ا راد هتمسآ 4 یدنلآ وار هدو هدودنلا هواه مرت

 هدلس چوا ی کم بوريك هي هطوا صاخ هدننامز مهاربا ناطلس . یدریلشد

 ناخ دم سولح یادتا بولوا رادحلسو یرابرهش بحاصم ردا عطق هاب

 : یسهیلح . ردشمناف هتخورفا غارح هلا ماش تلابا ندقلرادحلس هدعبار

 ؛ ییزوک الا ۰ یلکیب رکو شاق ایس « یلنل| یصی ۰ نوللارمسا ۰ مان یتماق
 ض٤ ندشدنوا یشد ددع ترد هدنسکح :I ئدا یلزوس یشلزاف

  بولةلا بوح هحهقشا بولاص لاقص زونه . یدنمهدیا ادا ورح جراخم

 (یکییدنفا) یراناط ناوتیرلوزاب هجا یلب ؛عساو یسهنس .یدباشلوا

 ۰ نا وت امزآ روز « زاپربشمش . هتفلا « ملح ء میس . قولخ « یصب

 نزهافلا تاغارز . یدا لئام کمک یرهجالا یاظحو فازر اباد
 راتیکس اناوت هدنشاب رزوتوا به بویلوا جنک یرلاغا جا . یدیا تسود
  هقوجو رادحلس ۰ شورغ زوب هنیرلمالغ جا هدنسارحت رادکساوب . یدیا
 , یدلبا ناسحا هسکر هدهس راد

 بولس وط اغا نسح تسدد تلنلغ وا ردحهرف قی رطلا عاطق

 کی دلزوتک هدافسرد

 هدنس ولج ناح كناخ مهاربا بودالتق ین یضاقرب یتشمان ردحهرف ال وا



 ٤۷١ تعنعهماش هلا اشاب یضت ص رادحلس

 )یک )یک IE NDE NDE IE NEDE RIE RIE یک IE DIE KEDE KDE DIE IE KEDE BIE KIEDIE یک یک یو

 کااشا د هرو, یدنوشوډ لر بو ا ا

 یقلخوف هدلاح کی دمش هله . زرنا ووهدنمدخ رب یس كەسردا تماقتسا

 ینغاحنسهطالم هرزواقلواقل هرآ تلادعهجورب اکسهاشداب ولتداعس .تیغاط
 < ضراوع . مدنا لوف .نوسلواربخ كتفاع اشا « هد .یداباناسحا

 . یدد . یدرولوا مرادم ا ناسحا جد ینللصحمو جارخ

 مدنزفاو اتا مدکدید, : لا یا ءا > نویس وا وا و هو

 یررغوط . دا شرت ا
 یعاوت رز بودک هنسلا یهدراصح هابرادالواو هدلاو توراو هتنارس

 ینلاصح یعاجنس هطالم هرانآ نوک یسترا . رایدتا قلناهدند هفارطا

 یحاجر یرلهسمک هج ربقح نکیا كجهديا هبطالم منع بولک یرعا
 هغ رش جح هللا لاح جوکو تنم كسزوب هلرهروس زوب هنابالاغ بوروشود

 هقوح ریو ینونلا كد هنوزو هلغلوا هدنلاح لزع . مدلآ نذا نوحا كمتک

 هاب رله اق و . قدشالعادو هل رلهربخ ءاعد . یدسا ناسحا سلطارو

 نوجا كمتیک هفرش جح بولاق هدلوبناتسا ریقح . رایدتیک هنسهصق اول
 دنا یتماما فرش لغ تولوا ییا نوَوم كناشاب یفترم رادجلس

 هل هراتسودو احا هل بودا ناسحا هلا نوتلازوب رزو یولوم هج وق

 . كدا روغ زاد آ كردا عادو

 وتو مهم

 تع نع هماشم تنجماش هلنااشاب یضت مع رادحلس هدنسه نا

 نکرروک مزاولو تامهم بودا ثکم هل رلهاکرخ و همخ هدرادکسا الوا

 یتلماماربقح اک ۱ .كلدردبا صاخ تحس هلزدنقا اشابیمتص زورو بش
 هدقاطوا هرمشط كرها ظح ندنآ هلضلوا ینرعماش یعاما اریز . مدردیا

 ندنبنج یربقح اسموحبص . یدریدتیا هریقح هدیکلنذومو ماما چا ءاکوا
 . تآ نالیکرب ینیز ۰ یلتخر ۰ یسهلوک یحروک رب بوسیا كفنم نآ رب
 ندنراسبفن ماعط ودنک ی مو نورو كک افرق ۰ رطاق کا « نوتلا زو
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  هدیرک بولوا هاس هرزوا یرنوناق هصاخ ناملغ ردق كم چوا ندقاحوا

 اشاپ یضتم . رابدلوا هتخورفا غارج بودبا عطق ییرالک اک هرزوا تب

 . یدلوا یاب همقبج ههل وب

 یراهشقانم هلرزو یولوم دلنمدنفا اشاب دخ هداز رادرتفد

 ا ي رک مفیدند ادح نداقا رصف رت ی

 هديا عاّتسا یربخ سولج هدنا بولک هنکلتفج کهدقینرا ییچ هلیرابوتکم
 ییماح هدازهش یرغوطبولوا را وس هغیاقرب هدنسهصق اولاب هرجا نهملاةهفرط

 ناه. مدیا رضاح هدریق> . یدتیا سوپ تسد بوراو هریزو هجوق هدنبرف
  هبقو ؟ كدلك هب هزسروتسد : اشاب یلج س یدالشاب هباتع هلیوش ریزو هجوق

 - ملکد اال هرهم ن! ! من اطلس اشاح — هدازرتفدنامه . !؟ دل ی

 هک م دتا انو دمح هادخ بودا عاتسا یغیدلوا مظعاردص مدقا قحن اأ

 ې هدنرود عیار و رخ ناطلس « نالوا هدر مردب منو یعدق راب كمردب

 ردص بحاض مدقا مز نع ردپ زس ندیا لئاث هرابلاع فنص بودبا هیرت
 هحوق . یدتسا ا هاشاب كوەهد « ۰ مدلک هکمروس زو هباک اخ ود . یدلوا

 ادم نوح . یدسا ناسحا ینصنم صرف اکس ناخ مهار شم و و

 . یدیاراورانامرف هدهماتف هل راما لوا « من اطلساب -- هداژرادرتفد . یدید

 هڪ د ا یمشاب بوراو هرر لصاح ی یک صرق لصن هرو ک زوک

 یدمش یسسقوت تک هر نو رهاح یک باقع رزو یولوم هجوق

 هلوسرو هلل 1 ےن اطلس  ضدقا هداز رادرتفد ناه . :یدید . مردیا لس

 کس نوا هدیلوطانا هکردلیرب مع یحاص لایعو دالوا « هلیا تم هلاح

 بوحوک بونوقهرزوا هللاداىع هاسارمشحهشراصو ناکس ردقوبهدرب قاحنس
2 

 قیچ هر ا اار رزرو . یدد . مرزل هنایرسرس ینودرپ هاخ
 ا لا هرحح هد ! نوسقح كناح هر س هداز رادرتفد هڪ د مروسد



 +۹ قتطلس لاجا تكعلارناخ دم ناطلس

 هسک و هراکنخ هدهطوا سا یولوم ینّوک يوا یعرکب كبجر هام

 جا یارس اشابیهارب ى یش یہ رک كحر .ید رنک .یسهلا ناخ دن

 یع رک. تجر یدک ظا بودا لع یی زلاغا ندنرلکدساولع یرلاغ)

 دلرهلکهیارس هلبامظعیالا بونا 2 وق چیلق ی رت رضح هاحیلاعهاشداب ینوکیجنتلا

 كنا یسهنس زکس یللاكيب یراسولج موبلصا یا یداوا نبشن تخق
 یهاشداب نیشن دنسم هلتدامس هدرصع تقو . دا ینوک تنم کروا

 میرات اما . یدتیا سولج نکیا هدیسرانرب هدنشاب یدب زونه . یدلوا

 دم یدلک ردرون » : ردسهتفک یاو یاش بولوا زحعم تاغ یراتدالو

 ههدازهش یدید یروج هلا ريخ یاعد» : خم رات نگیو و نامنها زا یاح

 هدنسولحنیح . ۱۰۵۱ هنس « لافا ماطم باق ا دک ناطلس هلوا : حران

 نيد ,ثناع دا یک ورد موجیم.. یدیشمالاق جا یوق هدهس زخ

 :یدراشماارب هحرب ید ندهسزخ ددع یدب یيدتا هسزخرد هسروغوا

 مهاربا یولوم ردم ر رو كرهد « ردمزال یماعنا سولج هل وق یدما »

 بورش ود ینا داران یا فالتا یهللافاقوا هس زخ هدن صع ناخ

 هراپ رکش . هک كيب شب ندنلام هراب رازه  هسک كيچوا ندنلام نج
 شملوا فلت هر یم ی هدرلر هحرازو ااو هتک كس ندلام یلو

 رهبر, و یعاعنا سولج هلوق هسک زوییدب كچوا بودیالیصحت یراهنیزخ
 هقشدندنو یلصاح . یدنولوا ناسحا بجاوم هفولع هسک كسید هحنسقع

 بوب وط نکيا هلی وب هني . یدنولوا رافراصم یلقح ی میانوررآ لب ی

 . رایدهتسیا ینسهمقیج یششخم سولج اهد نوباه ناملغ یک هدصاخ مرح

 هلیا فرش دیع"قلخ بولوا نااع لاوش لاله یارغ :رغ نوچ
 همقح» كوس هدهعن رالاموب ینوک یجندرد كمارب یدل وا نامداشو بافرش

 یلایا ماش هیاشاپ یضتم یرادحلس كناخ مهار ا موحص هلبا « یفیلیشاب
 كوسب  هطواصاخ ۰ هتیزخ ۰ رالک ندصاخ مرح بوللوا ناسحا هلترازو
 « یجناتسو < یحشآ .هناخاولح یحهطلاب یلفلز « ندیل رفسو هطوا كجوکو

 یا یکی لسا ا ی اشاب مهاربا هلییارس هطلغ « روخآ صاخ
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 درکوح زا رب . یدایوس رایشر هنغالوق كنیراد هنیزخ نلک كرد « لک راد
 یضاق لوب ییهقل رو كروک رومس لباق هبهقوج لرشی رو شورغ هسکرب
 . ىدا ناسحا بودروتک باوئا تاقرب هغاا ندشاب لصاماو یاتفخ

 یر ا اعا کودک بود روت هک وص ندکدتبا لواتن:ماعظ
 .ییتخر ارزو « یلرکا ےس راوتآ نالیک لاثم یدوملیفرب هدنشاطكنب

 یدقا هت ناه هعد « یدسا ناسحا هزم هدو یدنفا » قاشوا

 نکا هدایپ بوسلیا عفر ندک اخ یز ۰ ماطاس » بوقیچ هی روضح
 بوواراوس هت ا هنب نودا ان كره د « هلوایضار ندزس ادخ : كدر

 یاهرب < کمدروک ردعلادعب هرکو صن دکدتا تحارتسا لهس . ملک همهناخ

 نغور « لدععمش ۰ رکش : هوهق « جرپ کوب لا ددع یللا هليا یوهو
 تمعن بامالام مه اخ 2: یدلک تان ورسو تالوک ام نوت او دماطا و

 یترشر_ هنمدآ نلک بودیا ظح ناهج « ناهج ریقح . یدلوا محر بر

 او هرز چا ااو هریقح ادخ تلکح . یدنک مدزبو قیلعت

 3 ۱ همرق ینادختک لوق هبا قلیخدابرف نددیرک ةر زج را . نالوا

 ۱و روم هتک شو جاش ردقوو هک كس نداغا دار هدکدلک

 هنب رلهطوا یرجکی هلج انا دارم ناه . راد تنا بلط هیراج کصاخ ییا
 1 یدلوروک یرانآ ولغ هدلوق ندنغیدشوق هراخا هن رلهطوا هاتسو

 هداشایدا ص هرق تولوا مظعا رب زو اشاب دم شورد رزو یولوم هج وق

 - یدلبا افتخا هسیااشا دحا ریزو ی رک یدلوا یساغا یرحیکی

 ی
 ميهاربانب ناشلا رک بار ناخ دم ناطلس تنطلس لاجا

 نارودلاضارقا لا هتفالخ هتلاداخ ناخ

 ناخ دم سولج » : رات. ردرلنوت رار نالوا زمولعم هنیراسواج
 : خراب رکید € یاد دا یریبا

 مرکاو لدعا ندناقاخ هلج یزاغ دم ناطاح یدلوا



 ۹۷ یرلهاکترایز كلبوک

 ندرد هلروفغهو موح ص . لاگلک ه سم هناخ هبا شلان و اکب تودا تراز

 یراتحناحكلردما تاقالم هلا باحاوناتسود لح بول یزلامندما لاقتنا

 : . قدلویوق کما
 یشابیحومق ناوج ۰ هکمدروکهدمکیددک ندز هتحایس مورضراوب ریقح یتح

 یارسوب ریقح . شمکج رسهناممآ جوا هکشهلوا انب یارمسیلاعرب هلاوح هتیارس
 یراترضح یدنفا یزس « كوروسب - بولوایهاظ باور نکردبا اشا ینارالد
 یسهجاوخ راکنخ ب ًاباوج . مدد ؛ردمک زکیدنفا - رقح . یدید رسا
 هنسلاع هناخناود بودا جورع ندنابدرن رقح . یدید یحاصكيارسو و

 راناوج زاتم .رامادخ یلکروک رومس ردقناسکس شمت ؛ ےہروکە ن. مدقبح

 هبااملع راتسدرب كحوح ا هکمدروک .رارروط بولوا هتس نام

 مولعم تیدلوا یسغف كنهاخ لحاص اما . روروتوا یلحرب یللاقصهر

 . مدید « ! ناقشاع یا مکیلع مالسلا » هند را اب اطخت را ناه .لکد

 لرمشح هداز خسش هدنسهسردم یدنفا دماح مالسلاکلعو « یهدردص نام

 بوشوب وا .یدل ا هنلایلا كریقح بوقلاق هعالا هيد « ! مناج مشادرق ییرش

 دنول بولوا یعدا غاد . علاج منا » . مدمهلس ماعهلا اما . قدشوجوق

 . مناطلس» بوشود هلس ناه هدکدید « !؟ قلانشا هناک هلهزبوب هن .كسشلوا
 .هوهق .لدلک افص س .مدند « مزب نع هدازخیش « کیرش « مناح « معدق راب

 ۰ ماطلس -- رقح . یدد ؟ كدردبا اشا یارسو ردە « رک تب رشت

 یناتسرامعوب .یدلوا هنس قحن ییا یل هدک ندرهشو هلا اشایدمت هداز رادرتفد
 یخرات هکمدید « هیلبالراّم ادخ .شلوا راع لزوک ادخدمح ۰ مدشمامروک
 : زی رات رکید ۱۰66 « داکرام لزنمو یداوا دابا تلود » : ےرات .یدیاوش
 ۰ ۱۰۵۶ هنس « ماقموب ماد هل وا رام هتل ود و نع »

 زمغیدل وا لوغشمهملع هدنسهشوک هسردم هلکرس : یلحالوا س هجاوخ

 هدرر هو هدزعالو < هدرادکساو یارسو هامتاکرب مع تزع بانج هلسس

 هللاءاشنا س ربقح . یدتسا انئودح ود « یدتیاماعناو ناسح ۱ یرلکلتفح

 كرش کد هلا قلاند هد کا .مدیا كىرش هدهجا توالت لع ! اطلس

 هنیزخ هرب . مدتنا ظح ندزکغیدلوا فلکتی لاو » هدمکیدید «. زرولوا
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 (دیمزا) كردک هبرغ بناج هنب . ردشلدنآ فیصوت نکردک همورضرا
 هب بوک هنسهعلق ( کله ) ندازوب . ردفوصوم هوا هدوب . كدلک هنسهعلق

 . ردفوصومیخدوب . لدلکهنسهصق ( هزوکک )دلردکهبرغ بناج تعاس چ اقرب

 ( كدنپ ) كردکهنفرط برغهنب بودیا ترایز ین ( باب یلع یلکک) نداروا
 لصاوهننوک یذاق كرهک ینسیرپوک یشابیجناتسون « بوک ( لاترق ) ینسهبرق
 ا 2 ٩۰6۸ ها تماللسو تیادخ دج هرک وص .یداوآ

 دا . لدتا تلصاوم (  رادکسا ) نالوا میظع ءدلبو مدق رهث هدنرخآ

 دلج هوا بولوا رهشرب فطل یسانبو اوه لاثم مرا غاب قوب یلثم هدضرا
 تآ هلح لا مس . كدشمتا رکد هاستالصفترب یه هدنفاصوا هططسق هداوا

 . لوبناتساجیلخ هللایلع "الک و تمدلردیا لیمحت هرابتشک ی راهناخ رابیراراطقو
 لونناتسا نالوا یمظع تفالخ رک لاثم ی رهش ) بودبا نایرج هرزوا
 . لدتا تلصاوم « ( لاقالاراد

 هدلاو ادتا ںولوا لصاو ءنمهناخ هلمرامادخو هباد هله ادخ دمه

 مشج كمرلهریشمه هرکوص . كدتيا سوب ییرافرش تسد كنمهقفشم
 یراصنابونا ابا كردبا افو هد معبولوا راوس هعا هن . كدنوا ندنرارونرب

 بابرا بودیا خذ هلأضر یزمرزن نابرقرب هدنآ بودبا ترابز ییراترضح
 ادب هفب رش مخرب نوجا بولا بانج حوتفرپ حورو . كدتیا لدب هقاقحتسا
 هلروفغمو موح ص بوتاب هدتحار باوخ هحیک لوا . دلك هنههناخ بودا

 اک .هلواكرابم كترایزو تراجت « تحایس » . مدروک هدمهعقاو یعزیزع ردپ
 ۱ ۳ ط یخ . هلدلک افص . هلوا سم ید هللا لو سر تعافش
 ا اقا کرک را هد رط ناطلسرا . لدک شوب
 اد جوا تر 1 رث اکسلاکیلا » هلبا هللا ےس هربقح وب ولد « هع ون وا

 ندنناق نوا هل رلابرقا میج بولوا رادیب ندباوخ حابصلاىلع . یدنوقوا

 یضز نع ردب ادتبا . قدراو هرلناتسرانم یهدندرا هناسرت كرها هفیاقرب

 . هدهفرش خر و قدوقوا یتسهروس « . کلا » هعفد چوا بودا ترابز

 یزمدادجا نالوا نوفدم یرب ندننامز حتفلاوبا ات هرکوص . قدالشاب



TN A E 

 ا

 ET اش ی یا نر 4

 ادقا - ۳۰ ه.روف : دلچ,مجنکیا

OS 

. ۸9 O Ae 

 410 یرله کت راز تكل وک

 یک ۱26926۱9۵ نوک صک )9

 ندنفیدل واقوج یسهحاب ۰ غاب . ردراوی اکد ردقیعرک, هدنراوجناخ بلوا
 . رار دهلکوب هنا ر ینوواق کیا .ردروهشمینوزاق هراقصو یسوشروط موزوا

 ےک و

 یرازابكي بودا ع ولطندر اغاط .یعاشا یره ت ندا نارج ندنلا

 kk ردنابا هج ووو ردنا نابر یاصق « ارف هڪ هلا روع ندسد یره

 ۶آ . ردناتسو به یزانک تچ وک < رولوا دذلو یرا تاغ

 ؛ یریادختک هاس هدهبصقوب . ریشیراق هزکدءهرق هدهبصق مان ( هوزارا) و

 (ناهر ترضح تدایز ) ۰ ردراو یسلوتم فاقوا « یرادرس یک
 . ردنوفدم هدارو تاذو نالوا شک هبا قح اغ

 (یزکد جاعا) هجنرانک هراقص كردیا روبع یرسج هلاش بناج ندنآ
 هنج نالوا دلب لها هدنجما هک ردنامروارب سارو د هلدک ندنامروا مان

 . هتفد . ردشلوا تمسق هراراوناح یشحو قرهلوا باغ رارابدلا اه

 ا كناسنا ندنسهحار یراهفوکش كنيراجاغا رومالخا « ماج ۰ مدرآ
 هت كس هڪ هرجگاناباخوم . ضهدبا ربثأت الصا هنجما شنوک . رولوا رظعم

 ترد راغاطوب . رارسک یر ناو یک بوارا یاب قوس تا
 یفرطرب . ردیسابرد جاغا هک اقح بولوا شاوا عقاو هدندودح قاحنس

 .E رد راقاحنس ییاهحوقو یون هدقرطرب « دیمزا قرطر « هسورپ

 هدنرزوایلو هوکون یرازپ هدیزک اما . رواسهنلوا رود هدنا رب یا رادام

 هنر انک هراقص اس یعنچوا كزمتقرافم و ردنمسق نالوا عقاو

 هدنجا . رق تاج < كدروکۍ سهملق( نابوچ ) هدنرزواابق نیابرب

 نداق مان ( کک و کشا روروط باسو بارخ . . ردقوب وا ی

 شمرارولآ جاب ندهدنورو هدنبآ بولوا نک اس هد هاقوب یراذابوج كلارق

 هدایز هسلا لو هعلق هدعاط نیا ىك اب ولزا هب راقص لاثم ابردیسعاشا :

 .هدیرغ بوک ندارو . شمرارری و جاب هرورضلاب قلخ هلغلوا رتسو راط
 هوهقلاتحت هدنرانکر لوص راقا و رازهلالرب زمنا رأت شنوک هدنرانکه راقص
 كردبا اشا یراکدرور, عنصو تدابعو تعاط پودیا لوانت ریطف روطف

 هل وایسارو . قلا لرم هدنسه صو ( هجحاص ( بودیک یخد واف )٤(
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 رلافصو قوذ بولوا میقم نوکربهدرهشوب [۱] . ردهداروبهد ( ناعاس نیکس

 . هدلک هنسهعاق ( یقارط ) هدتعاس (۷) هلامش بناح هم ندنآ . دتا

 . ردحتف كنزاغ نانع . ردنساح كن یروفکت هسورب ب لقارط

 هم ایا ارو القال ردا قلمق یللازوب . ردکلک ا

 «یلهناخو یلناخ رومعم ردق زوب شب هرجا هردرب یلناور بآ . ییهحناب , یلغا
 . ردهلح ید و بارم ر نوا . ردهصفر نرش یلوتروا تورو هب

 یا ۰ یناخ شب « یمامحرب . ردازوک هدییماح هدنجما یشراخ

 ( یلقارط ) هرهش ندنرلکدهلشیا قارطوقیشاق یسهلج . راو ین کد زوب یا
 برع بو هلشبا یرانو یتلخ هلقلوا یحاغا ریشم یفاص یرلغاط . رار د
 ناتسلکنح یرلغاط هج . ردفطل تاغ یساوهو بآ رار ردنوک همجو

 هلسهطساورمر هد رک ندنابرج ندنحم|یسهرد . ردرارب راکش ودم و

 هدتعاس (۷) بودک هلاش بناح هنن نداروب . رولوا قالم هنبرهن هبراقص
 . كدلك هنسهعلق ( هوک )

 ۱ و ما ارو رد ( دوکک) یمساهدنلضا ت یاصوا كندو

 نوجرلنابوج نوبق لارق نداق ( هوکک ) ندردنکسا یابرقا ندیا ان
 قوهلواففخت هرخالاب . رداسم هلنمساكنداق لارقوا . ردهعلق كحبح وکرب

 یللا زو . ردجتف كنمزاغ ناع هدنخرات ۷۱۲ هنس . ردراشعد ( هوک )

 دبزباب ناطلس هدنرزوا یرپ هبراقص هدراوجو . رداضق فرش قله آ

 مظع رهش هدعدق نامز یماروب . ردراو یسیرپوکرب میسجو بیرغ كنيلو
 یرهش كلردما ناغط یرهن هیراقص هدنرصع عبار ناخ دار نکل . یدیا

 . ۰ یلعماجرب « یلناخ زویچوا . ردشلوا رومعم هني هرکوص ۰ شما قرغ
 ۱ تر و هم یرلءا تولوا قایم بتکم یدب ۰ نان وا ۰ اح

 یناخ مضعم لتیمهرک رب .ردلزنم قوارب ندنرهن هراقص رش . ردروتسم

 ندیهاشداپترضح فرشیذ فرط یخدیرلهرونم ٌةبرت كنافصلاع تاذو [۱ ]
 كنود هللا ندلا سمش قا ترضع . ردشماتج هبق هنرزوا كرد ریدتبا دی دجت
 . ردناذر یرادهب رب



 ۳ یرلهاکترایز تالب وک
 KIER یک )یک یک یک هی

 هک |كيلم ینیرق مان ( كلوا) اکوب هدیراترضحمنافو شا نم یلاحوب
 نب هلادح دمحم خیشلا ) . زدنوفدم هدنآ الاح . ردشملا لاحترا هداروا

 بتوع لوق یلنشن هداحس مرکوص ندنرازد كناذو ( ندلاسمش قا
 تاذو . ردروطسم هدالبیشدلوا دیقم هلشلات كسرثا مان « اخیاذو فسو »
 لقع یذ من هرب » بوروا هننراق كشراهدلاو یرلردپ نکیا هدردام نطب
 اد تیکح شهر 6 لغوا فلم : فنصم ۰ عاش + نوتفوذ « وطسرا

 یحاصناوید نکبآ هدنراشابزکس هرکوصندقدلوا قتشم ندردامحر تاذون

 اما . ردراشما فیلأت ی « موظنم دولوم » «یناتک « نونحمو الل » بولوا

 نالوا رهظم هبیهلا ضف "هققح . ردلکد رشب رودقم یساخیاذو فسوب
 هدنسهنس۸۵۳ بولوا هنس شما یرلرمع تدم كتاذو ]١[ . ردسمالک كناکدر#

 لئاسرو بتک ردق شم زو . ردراشملدبا نفد هننج یراردب کما تافو
 . ردج ودم كب یس « اخیلذو فسوب » هلبا « ینهماتفاق » اما . ردشمزا
 ( ندلا سشق | نهللادح ن ىلج دم ) یسدد رونكن و . هلع هللا ةر

 ارآ مع لضافرب . یدتبا روہظ یک هبامنارک ردرب هدرصع لوا یلجوب

 .یدراشلاق زجاع هدهمرو باوج اکو یرللاع محو برع عی ۰ یدیا

 كلامه الوطدب هدمولع هل مالک هصالخ . یدبا یمظعا ماما ابوک كنسهنامز

 یهام ردق هلقم نا طاطخ و یمصعتسم توقا هدطخ لع صوصخاب بواوا
 . رلیدهملس یرارادهبرت یراف رش رق كننیاجوب هک مربج |. اکونش ىدا

 هللادعس نب رداقلادع خشلا) . روبل وا یللب رد مارتحالایود دالوا ارز

 كنبراوکرزب ردپ . ردیدیفح كننبدلا سمش قآ زی نعو ( ندلاسمش قا ن

 كز نع( نیدلا سمش ی ن مح رلادبع خسشلا) . ردنوفدم هدنجراخ یسهق

 كران | باتک مان « همانندحو » هدفوصت ۱۰ ردن دن رلهفماخ رک هنس قرق

 دیسخیشلا ) ۰ ناعجا ممیلع هلا هر . . ردنوفدم هدز نع بلح . ردي رافلأت

 یسهخسن كجرب نالوا قبلا هنناونع « بدا راوهاشرد د كنيرتپم رثا و [۱]

 .ردهدکشا نیزتو روت ىنەسقەبېدا راثآ ثكنساخبتک هبفوصابا دل وسقرهلوا دلج چوا

 . ردشلژاب هللا یسدق ضيفو ییدا رادتقارب دوس هک اقح



EEیس همانتح ایس یلچایلوا  
KORIN SENAN دم میم جم SOLIN AN AENANANAOAON ANOTHER 

 قرهلب راق لح واو شمروم نابعآ تاذو - هرزوا ینیدنلوا ناس لصفم

 را هم يدا قافا بطق كنسهامز . ردشفلو نوا هاتو دل

 ا یدک . یدانا نامقل هذط لع . ردشمروی فلا لراتک

 هداوبناتسا (یلچ دا ) یحاص « اخیلذو فسوب » یرامرکم مودم
 لاغتشا هلی فیلأت یباتک « اخیلذو فسوب » هدنجما كنفرش عماح هیفوصاا

 هلندا كنسارقف هلح هابسمهعا لوق ینکلهفیلخو یتسو كرد كرد

 یراردب هدرانو . ردشلاق ه ( ندلاسمش قآ نا هللادمسترضح ) تسوب
 (نیدلاسمشقآ نیهلا لضفخیشلا ) . مهرارسا هللا سدق «ردرلنوفدمهدننج
 ار یرلرد كردا داشرا تلخ كس هڪ بولوا یحاصندل ع

 (نیدلاسمشقا نهللارونحش ) . ردهدننچیراردب هسیرلربق . ردراشملوا'

 ا ا و شازتبلق هداروا هدهسشمتک ههسورت نوجا لضخ

 نب هللاصا ىلج خیشلا) . ردنوفدم هدرانز هدهسور . ردشملبا 3

 ا قو شالوا یلوتم بوبمتک هع رطیراردب ( نیدلا نمش

 یراخشرات اع ر ارآ ناهج کاقح . ردرانوفدمهدننح یراردب . ردشمهلبا

 شمتک همجت نوجا ليصحت ( نیدلاسش قآ نب ةلارصن خیثلا) . ردراو
 هدم یناذو . ردشمهلا تافو هدزیرت هرک وص ندتحایس ردق هنس یدو

 ی زر سمش نکل . راردبا ترازبودا نظیدالوایزب رب شمش ی راهع

 وو شع) داشرا یانالوم ترمغح كرهک ههنوق نکا درحم

 ا هو ندکدسک یک كس باج یر ندانالوم
 هدنرهش یوخ الاح . ردشلک هنرهش ( یوخ ) كردبا هفاسم عطق یغابب

 هجاوخ ۰ ردشما لاقتنا نکرا هلیاینادرحهلبوب یسمسش بانج . رارید راتب
 ندلا سمشقا نیدهلاروندمخیشلا ) . ردیدالواضمایسشن دلارصن (

 ردشما فشک یفجهلوایهلابوذح ندهمعوط اهد تاذوب یسمش ترضح .
 ندنلالح كنادهلارون » هسدالوا راس ےک وب ندعو نت حب

 کدو تردا هی وی تیم ۰ ۳
 .كرهربد هنسن رخ ودلک یرد نوحکیدلبا تامارک فثک كرو



 یرلهاکترابز لب وک
۱ ۹ 

 اک ۰ راو یفاکد شب شم هلج . ردراو یراذمرکد وص هدنجا یسهرد
 هدرلاروب + راز د « كن وک یلایروط » ندنرلکدهلشنا هروطویلوح تآ كوزان

 2 ردق وب را ندمورو یدو شعا نطوت

 یراهاکت رابز تاب وک

 .حصان . لاک هطقن « .لاحر ةودق « رارا مجم « رارسا عبنم الوا

 شنواعفاو هدماشیرلدلوم ( هزج ن دینیدلا سمش قا ء:رضح خسشلا )

 رام . راردندنلسن ( هنعالایضر) قیدصلارکب ابا ترضح یرابدنک بولوا

 . یمهعلق داد . ردا تداش کو هد یسملوا صقان كنموعورب كم راقمرب

 فرشم هلت فرش كنیدرورپس نردلا باش خش نالوا نوفدم هدنحا

 7 ردشل وا سلحم 2 هلا لو ماربب یحاحهدهرقنا رە همورهرکوص ندقدل وا

 یبس ۸۲ هعلق ون هلل اءاش نا « بولو هدنحتف لوناتسا لا حیفلاوبا

 یک یا وا حتف كل وناتسا هد « روش وا حتف هدناوالا عير هام

 رسم هدتعاس واو نوکوا ید نم حت یاصت هللا اب و شمروس نابع

 هل را هارک لاجناو لاسناهدر رب هریسمو یلقلجاغا هدنجحما رهشوب [۱] .ردشملوا
 هدنلحم - هد رله رشرق كس رلت مّهح یراصنابو ابا ۲ ] :ردرادوفدم ری ارب

 ینبدل وا ررع ا هح ولر هلا طخ للح یمهعطق وش كالو« ترع [۱ ]

 .: ردقلعم هدیمش ترضح هیر هدلاح

 ندلا سمش قا كحناف شعا یسود نوک هرق
 نیبم حتف كلا یدتا ناعل ندنزو

 ربخ یدریو بوروک هاتقیقح مشچ ینرصن
 نیش بابرا رروک ندقازوا یراکره هلی وت ۱

 . ردهدنلاصتا عماج دوس نالوایسهدرک اني كناشاب زاملسه دازومث ینیرش هبرت [۲]

 .ناسحا ندهناهاش هماخ هننزخ ی افراصم ندندل وا بارخ فرشم یسهب رت کسا

 .نشالدتاغ . شم وا ۳ هکت هدر هدنیرق « هقرب انعر ًاددح هنرزوا قرهل روس

 کمر دنا مخرب هبهام كرەديا توالت فی رش ءزح رب هبمول یراد هب رت 5 ردلحم رب حرفهو

 . ردفاکم



 ااا یلنالا ۰ ۹

 ا رونلوا دع لج رکن ریش ردنارح زکسنوا هلخ : ردراو یرلاسز

 ےن ادیه رلاق هراپ هراپ هلغلوا عقاو هدلتل ا رلابق نجلا یرلهلحح

 هک هما یدوفآ ت ار خندا سم قا نکل . رشودبوجو
 تولواررذ هداروا هسح وا ههر اق را تباصا یررض »هدب رف أ درفرب

 اتم بتکم ردق یر. ندراو هاغ زوکنا هدا راق,لو . رولاخ

 [۰]۲ ردراویماوهشوخو فطل ماج رب [۱] قوب الف * یسهسردم.ردراو,

[Jروزا یوم ردم ددعتم یدمش  

 .. ردشملوا انب ندنفرط « هيلعُهيا ةجر» اشاب ناملس هدازہش بیطل ماجو [۲]
 . ردصوصخم هباسن یرکید فرطو لاجر یفرطرب بولوا هتفج
 . ردقئاف اهد هکلب  فیطل هدهجرد كحجهدبا تباقر هنب رماه كلوب اتسا
 ۰ لکدلباق كمرتکهدو-و انب رب هلوایدمشهکردشملوا انب مکحتسمو نیتم ردق وا

 : رلرویب دیا تیاور هلب وش یسیلاها كب وک ینا وا انب كماجوب
 عج یرلرامعمو هامع بودا ۳ هفمرب دب اب عماجرب یرلترضح هلارایم هدازپش

 ۱ نوک رب هدازهش . ریلس اب ردق عارز چاقرب ندیرلزاول د تولبروتیلع كعماج . ردي
 شاط.رب یر ندهلمع هک راقاب . بلک هنتسهرج, كنهناخ ینیدنلو هرزوا كتا تراظن

 هجرلتعاس لصاما . رویبربتک یریک هنبهرکوص ,رویروئوک یرغوط هراوید شلآ
 . ررتک یرک هدهرکوص «ررونوک اعاد. زقارب ندنلا الصا یشاط وا .رلرروستقد
 : بویغاح ینهلمعوا هدازپش هن رزوا كنو

 بوروت وکی ک یغاجنویواقجوچ بویقارب ندکلا یشاطو نوچ لوغوا یا
 كنح هل | ماشقا كسروعا ترمغ هک یا كشيا ندنیس هن ۽ كوو ونک

 ۱ . هدقدروس ؟ یزالوا مارح ترحا

 . مدقا ةندحاص . شا اضتقا وص هزکلوق . زكترويب وفع ماطلس » - هلمع
 ا ر قا لع هللا وص قوفص ندننیلوا قونص رلاوح
 توق هلتهج میدنلو ندنیحاتح . مدلاق بنج ندمکی دمهدنا كرادت هدب وص قاجیص
 هلبود كشاط مکیدربتک قرەلوا بنج طقف . مروبحم هدهفمشلاج نوچ ا لیصحت ییمو

 ۰ «. مدتیاتأرح هلاحو ندمکیدمروک اور یس وق هنسانب هناخدابعرب یتجهلاق دیالایلا

 . ماجر الوا بودا لیطعت ییهامعو رامعم هلم ابناع» ناشیلاع ةدازہش هنرزوا ید
 . رلرروب « زردما لاک ۱ یبماج هرکوض هلاءاشنا ۰ زکیدنا ان

 ینبرمش عماج هرکوص ندقدنلوا مان بونلوا ادب هفیطل ماج وبشا هنیرزرا كنو
 تیاغ « رووا داب هامان « مماج كویب » .فب مش عماج وب . رارروس تربغ هلاک ا ید

 . ردهن اخت دابعر ارآ لد « لتیاحور



 تعرع هلوسناتسا ندرازاکب وروگنا 4۹

DDE SIE یک( KDE NIE NIE BIE NDE NEDE RIKE NDE یک )یک( RIENCE 

 هدک هدکو شما ناکسا ینسلاها هبرق كردا اشنا مب و یک هات

 . ردراو یرصتخ قوس ء یعامح : ینرامت ء یاخ < رب . ردشموم یوک
 هدنسکلوا یلوطاا كشناخ اما . ندحودم تیاغ یبوشروط موزوا

 «یلشیط « ىجا . هلویاخ هعسعسو هفیطق یهدنبرق ماش رکم ردقوب یریظن
 ضاس « یلکلهود هجهقشبو یلروخا ريلآ تآ كيب کیا « یلمرح ددعتم

 ندا + ردرومجم ناغی رول ها نون صایمر ۱ ام

 لها « یلغاب كدلك هنلزنم (ناغ یللزان ) هدنعاس () بودک لا هم
 « فاعم یلماح كحبحوکر < ییهناخ زو هرحما هردر نیلقاوق فاص پولوا

 فظن ید ناخوب . ردیسیلوتماشاپ فیظن هنب یکاح . ردییوکناماسم لسم
 شتلوا انس هرزوا هسدنهرب یک ياخ كتشوک ناه ددا كناشاب
 هفاضلارادرب هدهدنوب . ردقاجوا یللا زوب هلج . ردناررخ میظعو بی
 نفر درا نان رر هنشاب مدا یه هداسشک ید ورو هدیشا ۰ ردراو

 . رلردبا تمدخ تور وتک راز تم نعور عمش رو و هروبج

 [1] كد6 هسهعلق ( كایوک یلبرت ) هلتکرح هدنداروب
 « كویلوک یلابروط » و « كنب وک یلابروط » ههعلقوب -- یناصوا
 ندا اش قآ دیس هو یک و ار ین ای۲ ا
 هدن راخرات مور هتسهعلق اما . ردیسالوا نوفدسم هدارون كنب رات رضح

 . ردشموا ات ندفرط یرار ا اه

 هدنک اشیعاحنس یلوب . ردشماحتف یزاغ ناعهدنسهبرح ٌهنس ۷۱۲ ینهعاقوب
 یرادرس ادختک . یرادختک .ردیساضف هبحان قلهخا یللا زو تولوا

 ۰ بارخو یلاخ بولوا هدنرزوا اقرب شمکچرس هیامس جوا یسهملق . ردراو

 ؛ یلغاطو یلاق فرط يا كرهشوب . ردقوب ینارفنو رادزد هلقلوا لطعم
 ماج بودا لوزن ندراغاط هکردبا نابرج هردرب ندنجا رهش بولوا یلغاب

 نیریشو مدق رهش . ردنابح بآ رب ردبا ناب رج راو بازبم ندراقووا

 ناخ یلوتروا هتخن ماح ردق كس یا هلم . ردکرت به یسلاها بولوا

 . ردیساضق كنب وک نالوا فاضم هنغاجنس یلوب هذه ۳ یماروب [۱]



 ,ندمراب هاشابو هریقح بواک راقالوا ندنفرط هناتسا نکردبا افص بودا
 ا هاش. یدلک راب وتکم نددنفا مح رادعو ندمدنقا هداز كع و

 .یسایشاو كلم عج بولوا موحیم یردب كزکلوق ایاوا » : یدیا وش
 حر ندزکفطل ۰ ردجلاف روهم هدللا ماسقو یراهربشم هلا ,یسدلاو یوا

 هرکوضص ندنامز زارب بوردنوک هبناجوب یزکیعاد یلج ابلوا هک زردبا
 ۳ دا ها یک رق . راو هرکوهضح هک بودا ماع یراشیا

 - یدلوا موحم زکردب زکیلوا عاصرس» : یدشلزاد هلب وش هدرابوتکم
 ههاشاب یرابوتکم . یدلوا راط همشاب ناهج هوط یرخوب «... هللانا

 .هت هلصوا . یدلوا رارقس بورس ۵ یر هوا: هدوآ : مدرتسوک

 ۳ و ایت منا سو تد كولا ندا هلتط تک
 . یدسا ناسحا هلوک ییاو تا نالسک ییا هلا ءارحرخ بوریغاح
 .توشالعادو هلزعدفا اشاب هلبا لول ید بوروک هدیزمزاول راس

 ۱ . قدلوا ناور هلو

 هلوساتسا ندنرازاکی وروکنا هدن رخ الا یدامج ا كب

 تع نع اهجوتم

 هداشکلرهک ندرلرب رادلوصحمنادانآ و رومعم هلامش ندنرازاپ كب الوا
 بولوا عساو الی ۰ دادلک هنسهبرق ( رليراص ) هدتعاس ٩( ) هداوه

 هوک اب وک هداز هرج اس یدادشر هدلچ و . ردبوک رومعم یلەناخ زو
 «(۷) نداروب ۰ ردراو مظعم راوبدرب شملییاب ندځر هليا ناسارخ هراپدنل
 بولوا هدنمز یلهردر هدوب . كدلک هبهبرق مان ( یناخكب هسوک ) هدتعاس
 ۳ دام ندهفرع فیلاکت ینیلاا .رد وك زومعم یهاعزو
 هدایز ندکی کیا بوزوب نابراکرب هداروب رایلالج هدنرصع ناخ دما
 نوح يه اشاب فظن هارو نوحا یرلکدرع ندغس نادند یهللاداسع

۱ KEK KEDE KEK موی ی RIK EDE و جم مجصمج صمد ص KEI DIKI 

 رد و وی LE یا او ی
e Aاروم  

: : 

 س نیت او اه دی سا هاش



 ۶ ۷ اشابیلع راوراو راک هح

 هل . ردازوک یعماج یهدنجما یشراج . ردقوب یرلعماج فلکم هیوا نکل
 . ردندج رک یراراوید . ردراو یرلهناخ تاق رمشکیا ددع شعلا كس چوا

 .ردراو یسارقلاراد . ثیدطاراد ۰ هسردم . ردروتسم هلبا هتش یراحطس

 نیم: راغلکد رک راک یراهسردم . ردقوج یساملعو الصف غ بلاط ارز

 یزو :یدن بولوا دنشرو نج تاغ ییاسص راو ینابص تم ددع

 ةهنحاسسهلکن | املعهلح هکراو یمالسالاخیشرب .ردراو ینآ رق ظفاح زواحتم

 بحاصونم تيان طقف . لکد لساف قارشالابنق ۰ 3 ندکعا هبملع

 ناو ۹ : ردفوح ید یهاس . رداملع رنک ۱ یتاخ . ردناذرب مرک

 ییلخ هلتغلوا یرهش كارلا . لکو به یرانیداق . u ناولا

 ددع ید . ردن ریعل نسح كن هغد یعوق كرت ینعت < رد سەف اط زوعوا

 زو یتلا . یرلمامح . ردشعا:یلاخ فلکمرب هدنجا وشراح . ردراو یناخ

 هتفه هدنرانک هزد ندبا نایرج هدنجا راباصق هدوشراح : ردراو یناکد

 ره ر لردا نا رح ندتفرط یعاشا كرش هردو ۰ رولوا یرازاب

 هاصموق یرلهارهش هلغلوا هدربعفتع رېش ۰ رولکود هب هبراقصهاسهطساو

 قراتتداف . .ردراراورس مرک لغد زور ب قلخ یوم دلاقف
 . رولوا فشعو بدّوم تاغ

 هکزولوانوواق هنوکرب هدنرلناتسب .ردقوح یسهحنابو عاب س یراحودم

 یرهش ۰ ردراو یسەحمار کک رینعو كسم . رعلب راب یعامد كمدا ندنتذل

 . راروف لقنرفو نحراد ها بوري تس هدرز ندنووافو رنک | ییاخ

 یدومرآ لشب وردا یوا هدرزرب ذل ندهدرز ییدسا داحنا كن هوم

 شوخ تیاغ . روک هقوارب هدیشب ۰ یدرد یک ینیدلوا رودم "الکت بولوا
 ردک اباده هرجا راهمع یدومر 1 وطوق و اا .ردرادبا و

 هکرولوا یسهب را هايس ع ورب . مدهمروک هدر هقشن ندنر یا دل هومرا وب

 هکرولوایجنرب هدنسارح دچا زارتحا ندکمربو قوح ها ردلغاب تیاغ

 . ردراذمان نشرب راعسالااصخ ر ۰ راطقالاةتساو لصاما . ردنکشب تیاغ

 ثکم نوک چوا هدرهشوب .. ردراو یهاکتراب ز هدرب مدنمان هدد ضوع خيش



 یسهمانتحایس یلحایلوا ف

 TK DE NK RI KEK KEDE DK KEDE KESE KEK RIE نوک NIE Re RIE IKE BERIK RI KK یوگا

 ا ا رار زود هلاش هت ندارو. كد «(دوطس)
 E هننهصق ( شا )۰ لدکح تجر ندناراب اما قدشآ ینلب شالا هدتعاس

 ندنفرط یساغا هداعسلاراد . ردفاقوا نیمرح هدنکاخ یغاحنس وروکنا
 .ردراویریادختک . ردنارخ یسهعلق . رداضق یلهمایللازو رونولوا طض

 ءیراماحو ناخو دحسمو عماح یهدنجماوشراح . ردبارح نوا ۰ هناخ كس
 نکل ۰ ردراو یسهابو غاب اجماج . ردحررفم یرصتخ قوس . یمامح راکنخ
 بئاوجو روم یرهش اما .ردهحلبقت یساوه هلفلوا عقاو هدر, یلهبتو هرد

 هدنرزوا غاط یهدنفرطیطب یشراق هلیترابز ( هددرما ) . ردیلریاب یسهمیرا

 هنیرهش ( یرازاپ كب ) كرهلورلیا نداروب . ردراو ینرابز ( یراخم خش )

 . كدتیا ماست ییلج نسح یلوتم بولوب هداروب ینمدنقا اشاب .قدراو
 تسطت هلا هرخاف تعلخ ردا قالطا ندسح بودا ضق یيام هم

 . مدلویوق هیاشاع یرهشوب یخد ربقح . یداللوب هبوروکنا بودیا رطاخ
 یحتاف كابا نکل . ردلکد مواصم یسناب كليا س یرازاکب فاصوا

 . رد ( رازه رانید ) یربزو كهاش بوقمی یلغوا نایمرک ندنررلکب هیهانوک
 3 لوک نوکر هدهتفه :رارد مد: یرازه نایمرک ) هءرهش نوحکنوا
 كتف یرابسکو راک كنقاخ . رونلوب ايشا تمیفیذ میج بولوا یرازا

 .ردراو یسیرتشم .رونلوا تخورف قوجیکلسافوص هدنرازاب هلغلوایسک
 ۱ تل یک زالواقوص ۰ رواساص لنا فوم راطتق نام دەس
 یرهش . رولوا عج مدا كسب نوا ندارق فارطا هتفهیه هنیرازاب . رولوا

 مکه غ قا هتندودح یاس ورونا مدنک اخ یلوطاتا

 . ندنفرر طیتفم . ندر رقم ندن وب اه صاخ .رولوا صاخ کا هسلا ماللسالاخبش

 هسک یدب هنسضاق یونس . رداضف قلها یللا رو . ردیسشاب وص کا

 . ردراو یرادرس یرحکب « یریادختک ءهاس « ینما اع رولوا لصاح

 بولواعقاو هدنشآ هردر یساس كسهعلق .ردقوب یارفن هعلقو رادزد نکل

 .لکد مولعم یعرج . ردهدنرزوا اق یلتریصرب یک یسهقرآ قلاب یناج کیا
 . ردبارح ربقرق «هاحم یعرکی بولوا هدنجا هردعساو کیا یرهش هدیغاشا



 €9 د

 . رروا هس ره هب راقص تا یدقا لنلخ هالا كنحهلغملوا هدر ر بعص

to اشابللع راوراو راک جیت 
TEDSTER KEIM DESE HETE DERI HESE 

 قیدفالیلخ یراسکن هانآتشخرب بوروس تآ هرص یدرا یخد تین

 راک .راردا دب افر تس وراق رل ی 5ک 0 کک
 ندراکبا ! ماطلس ودر ونک روضو كناشاب بات ییدنفا لیاخ

 یمتمعل هس بونوق همەناخ ۳ 7 نکردک هم ورضرا

 « ؟ ردراو كلام هدهرت » هدکدید «. مدشا تمدخ اف اه رک ام

 . راو مهسک قرق هلعوتلا كسب چ وا ءداروب هتشيا » . یدلوروص هيد
 ندنرادهتیزخ . یدید « راو مهراب ردقوارب هدهداغا نسح یلوتم هدوروکنا

 پولیر دلوا اغا یلع قالبج * یراد هنیزخ « یسیدنک . یدللآ رله صوب
 ها چا نا هر. تار داور ها رو

 دق هرزوا قعلوا لصح نداغا نسح یلوتم هلسجوم یسهئاق یدنفا لبلخ

 ندنرانکیراقص هیهلق بناج هليا تیک ژویچوا بودیا ر رحت راما هنیدنبو
 رابرب .كدلک هنسهبرق ( افادج|یعکنش ) هدنسهبحانیسهصق ( یثاآ )لردک

 نداروا بودا روبع ه ( زونطصا ) نءاروب ۰ ردیوک یلجتاب « یغاب هدنید
 هدندارو .ردشعلوا فیصوت هوا . لدلک هنسهب رق ( وصكکرا ) هلق

 هنیم عرش ٌةمکح ادتبا هحنلوا لخاد ءرهش . قدراو هنسهبصق ( وروکنا)
 هدقدلوا مولعم لام تولید اتئارق .كدسا زارا هبالم یییرشیما بوراو

 نسح اغا نسح . رایدتیا میلست هباغا نسح هدهمک ینیلچ نسح یلوتم
 تناما تنم هناخ امدقم هلمرامادخ هدرقح بولوا نامهم هدنسهناخ یلح

 تاما. میاوا نا دنیا واناج راخرابو مراک

 نوا «صیق «لیوارسیلراک يا هجنوبرب بوروتک یلاقناو باول مدت

 . یدلوا شمریو هنیزخ ابوک هریقح هکیدریو ناتک حاتفمرو فوص پوط

 یربقف بودیا لیصحت یلامهلج ندیلوتم هجنجوم همن اق اغنسحنوکیستریا
 ةداز ریه زمحاب هنا هدقدلوا هوس هست هایت ال تو ق
 .یدتا ناسحاهناخبسس سار ییا نوتا قلوا فیفخ زملقترابراک اخس

 رارکت ندوروکنا كردیا عادو هلزمحاتص هناخ پود هلکوب_ینمریکوب



 م
 وروکنا . 009 ( معاز یلع) هدتعاس )٩( ندنآ ۰ ردتماعز رومعم

 اشا هداروب . ردتماعز یلهناخ زوب هدنفاشاب وص هووا طاطروم هدنک اخ

 . نوسلوا یتوف كمزع « ماسلوا كدلك افص » هزب ۰ قدشولو هل صدنفا

 بو هشآ لب » رخ . یدید «  یعدهشآ یراوراو شنا . سک صوص
 :یدمش . مدید « ینلعوایحاح ¢ یناشابنیسحروک « یراوراو كدتا رامرات

 « یدلوا نوکوب مناطلس » ریقح . یدید « ؟ یدلوا کھ . مدسا عاهسا

 هد ب وتکم كناشاپ ربشبا . مدیا لبصفتو لقن ربرب یلاح عقوام كرهید
 لراوراو هعوا کنوج . یدلقبص اح كناشاب هدکدنا توالت . مدرو

 . یدشمردنوک هننرزوا ربشبا یاشاب قاب هلراغوط هجندبشیا ینمازها

 . یدلرب و رارق تروا یرمشاا قرهنلوا هرواشم دال دا هحره قترآ

 عاهسا یربخو ریشبا . یدشود هندرا ربشبا یتا تلاص كب یدب
 هدنتمس كحهماق وزو ناب هدل كحهدک هتلاا نامرق ندشکرح هجدبا

 هدورک بودک هرص یدرآ لزنم چوا اشاب . یدلوقوص هنیراجا نکسک

 ۱ را قارضا ل ر ندلام هراسو یورو «.راوراو شلاق

 كب یسارو . یدنلک هنسهبرق ( هجم ) هدنرانکیربن هبراقص هدنوک چ وا
 هدژم » تولک كرت لقراصر هدارو . ردیوک ییهناخ زو هدنسهبحان یرازاب

 هوق ییدنقا لباخ یسدنفا ناود كراوراو یرلکولب اشاب ریشا ! مناطلس

 هدکدتبا ربخ هد « رویجاق هنیرانکیوص هیراقصهتشیا . رایدریتک هباروبهوق
 ینیرح ندباربخ بونالت | هل هلیرایشاب كولب قاریاب یدیكردیا ناسحاهفرح
 .رابدواوهنبرق هیرقرب مان ( یلشخم ) رحسلایلع هلا راغلالرهنیدیا زووالوق
 یلالج شلوزوب كراوراو ءدیوکوسش « رلاغا هرب » بولک كرترب هني ندیوک

 « كصاب ناه . ردنشمریو یرلما ماعربفن هنقح رشا . ردراو یرلقاریاب

 یءدیرجا هدنراقدالشاب هکنج ۰ رایدصاب هلفغلایلع ییوک رلقاریاب مزب هد
 راقارباب مزب هدهسرابدتنا دابرف هيد « رب یرافاریاب شاپ ریشیا زب » رلفاریاپ
 بولحسرکسع قاریابنوا نداروا . رایدزوب نسال كران وا . رلیدعاداععا
 . رلیدشت هدنرانک یرپن هراقع .رایدتیک هنرزواییدنفا ناوبد كراوراو
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NSD KDE NIEورک )یک ( NIEنیک  RIK Keب9  REDE RIESEجوک یک  NSEیک )یک ( KEDEیک ( NE KEDE KEDE 

 نوسمروط درب و یداروس رب کوش » . یدتا اقش « یدید « ثسر و

 : ماکدیماع نب اب » ریقح هدکدید « مروق هتناب كراوراو یدمشهسقوب نوستیک
 اشپ ریشب .مدید « هلوب نوسسلوا قشع . ملکد یحاص قاجنس « غوط « هی
 مزب هس ۱ تشراشف تو لعوا رادود كر ما 9 سو
 کیاون مناطاس هللاو » هدکدید « ٩ كسمزالوا هدنناب نهدنقا اشا دمحا كلم

 تحایس هسلوا لئان هبیلاع بصنم یسغنف مه , et نبام كر زو

 حتف و . ردلوزع» یلغوا رادرتفد یدمش ,RI .مردک ر رار نوح رطاخ

 .رولوا ناسحا یتلابا ماش هزس هدفدراو هتاود رد یرارخ ترسمو

 ا دا کد . دی مرد فرت ماش موها تا
 دم . ردقوب قزفهدلزکحوا ؛ مناطاس وقح هدکدبد « مهروتک نب .راو

 مصخ هایسهدلاو دلنمدنفا اشاب كلمو هرس یمهدلاو صدقا اشاب

 تقرافسذارا" + ردنکد یاد رف هتلسمدلاو اجا كلمەدمدلاو مث: ان
 ندهقل هدهدنفا اشاب ریشلا « ندفرط مهدلاو نمدنفا اشاب دم . ردقوب

 یسهلماعم ینجااک او هزب زس . زردیا رخافت بسک وید ردمایرقا ماحرالایوذ

 اخوا راد رقد یز کوا یتشیدک یاه » ناه . مدد ء زکنرها

 تشد بوقلاق ناھ ربقح . یدید« لدتا حالصا یزمتیام بودا ابرو
 بودا ناسحا ا هباشاب هنقشع ادخ بح » ردا سوب

 . رولوا زکنعم هدزکشیارهالزس هدهلا..لدا داش ینلق نوزحم هدشالوزعم

 تا ر هلاطاس هدمکیدید « زکیدتاناسحا راب هحسا ندا لام هداکب

 كنموق هزابا . یدنا دلا یخ ارز : ی رو نوا شو رد هرم

 ىلع یسجهریخذ بولآ صاربهلیبولسا تبع بوتکم . یدیاندنسهلیق یسبخ
 یراعاتم کیدتبا ناسحا كراوراو موحیم هلمراراکتمدخ ندشکر ج هلبا اغا
 . دلداک هنس رق ( هحشل ود ) هدنعاس ( ۸) هناب برغ ندشکرح قرهلآ

  یلرازاب هتفه ٤ یلعماج « یهو یلغاب ۰ یلناخ یللا زوب هدنک اخ یرقناک
 یللا ند اللو هو یدلاق هدارو اغا ىلع یحهرخد . . ردیاب ربرادلوصحم

 هدنکاخ یرقناکهدوب . دلک هنسهرق ( كب یتسم ) هدنعاس (۸) بولآ قیفر
۹ 



DK DDE KKیک ( KEK RIE DDEیک )یک ( NIK NDE SDE NIKE NDEیک  BIE RIEبک  SIK DDE IK SIEیک  

 E هزبه . مدتنا سو نیمز قرهراو هنروضح كناشاب ريشا

 !عاطلس » هدربقح یدید «..!ایلوا كسراشب هدهریادوب نس » ًاباطخ هربقح

 ربةفوم هلاشاب كنس هتشيا » . مهد « . مدرك رابوتکم ندزکشادرف اشاب دم
 ندهقاب یشراق بوقبج ندارآ یدک كزدا یلالح بوراقج ندشاب یاشاب

 «رینلک ندنقح یک راوراو هدنه ید كن آ نمحرلاءاشنا . یدلوا یجاشام

 ۰ ۱م تاک هم اھا مازا یا مدنن ورد هاریقس . دید
 . هدر وطلاح بودا لمع هلشدح « تاق ۱انم ۳ ناسللا طفح نم »

 .یدنربتک هنیروضح یناشاب رفس هرق ۰ یناشاب دمحم یلورپ وک كردبا مما

 .«یدساقرغهرومس ها اناحارخاف سال ر كرد اسو یلاقصقآ كنولوریوک

 هلبایلوریوک بودبابلج هدیراو راو. یدالشاب هبهرواشم بول آ هنناب تسوا

 هدن رب ساهن لرد اماقد رتاسویلورب وک هراورا و.یدتسا توعدهب هع رشهعفا رم

 هرورغلارادیانفوب !اشایلعرا وراوهح وق»بونالشاهزوسیلورپ ول ادن وفا

 ۶ دل یشداواندكناهج .«قد قدنم» . لدتادنودق یز بوناط

 بورف*بوزو هدیلنوشروقیزب ؟مشووارفو لوقردقوبیق ؟مانمولامردقوبیق

 رک جالعيب چ آ « شابقیجا « قابآ نیلا كرهزید هنکوا كکراغوط
 . یدد « ؟ یدشو تاعر هتلمو تلود سومان « هرازو ضع .؟ ؛ عرازو

 كن | هد « لاردا فدا یشدآ یدمش یلام كزمه « هداشاب راوراو

  دیرروكنو . رلییابوم رابدرقل زالوا هنر یرب هدساخ . یا هتنرزوا
 .هبمزوط توشوزوت هداہنداف وش كلک» بولوا كلاسهحالص قیرط یلور وک

 . رای دشیراب هرب یر رلاشاب هنرزوا كنو . د ا دد

 . یدلاق زکلا راورا و هلبا شبا هدقاتوا بودک اشاب رفسهرق هلبا یلورپ وک

 كراوراو » بورتک هل راربحشز ینلعوا یجاح هلا اشاب نیسح ادتا رشا

 . یدلبا باتع هد «زکدلوا بس زس هنناصع

 هدق روا یدمش ! منا ھلس » بوراو هبا شاب شا یغوط رصعلادعب

 ا( ا ینکتسد طخرب اکب , مدلاق هدقلارآ ن .هرزوا قانا رکسع هلج

 یدلروس راوراو کس انس لنک رایو هراوراوهتشا » مدنکدد «كروس
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 ٤٥١ اشاب لع راوراو راک هعیتت

 روطاسرپ لزوک هرارورقم شوق هللام اشا جوا « هرکسع لفاغوا . رایدریک

 زوبحوا هلرهسد هللا“ هللا بوروک یلاحو راوراو .یدنکب هدكلفکرابدروا

 راو . هرصیلابارخ دعباما . یدلویوق هفمروا چیلق هنیرکسءریشبا هلیساغاما
 دلربقح دارهشرد هوب كتا هراحبب هدقدلوا راب لص ۰ رامرات هدیتعم كراو

 یرکسع ریشبا ناه . یدتنا لیدبت هرارف یرارق یرغوط هغاط ینیدلوب
 . رایدشوا هم رزوا بوت هدغاظ هدنسهنکا۱ كن ا هتقع
 بولواچیلق لاد راوراو ربقف شمیک ضام هداس هلا قاشوق هتروا هدلحموا

 حور بوروا تشمرب و ا 0 یدراتفآ نا ىتسەحىن

 كناشابرمشا تورد هنآ رب هقشاب هد یدک : رایدربدلوا یهاوت . یدتا
 هبهمغاب * یلام قر هریق ییلراو راو یلربشبا الاح ۰ رایدروتک هنیروضح

 یرغوط هزب رکسع هک قدقا ید هناشن ند رک قلهنروا . یدجمالتا
 « لهنیا هرهش یغاشا . ۸ هیلاق هدنس هرا رکسع کیا ناما » راربلک بوجاق

 مهراو هب همکح هرب . كدنبا كر هنب هنحراتآ هابتاضقو نابعا كرش كرەيد

 امدقم هله . رلنمهتسلا قع وف هب همکح E كدلك هنسوق هک كرەسد

 هه ضاق ود « یدلک یدقا مز » یرب ندنمرامادخ ناروطتناما هد رحم

 ۰ یدنفا ایلوا » بولک هب وق یسیدنک ندقوخ یدنفا یمیسن . شمریوربخ
 / درک یرجا كرهد « زر لی » هدرز. یدد « ؟ كسمنس  مردارب

 هدنسا رگ شکر چ ندنرلهرحنب همکح . قدلاق هدناماو طظفح هدعرش همکحم

 . كدا اشاع تعاس ید یهماکنه نالوا

 اشابلع راوراو راک هحَش

 یدنفایمیسآ یخاقندنها دلو تنوکسزازب نلادس تام هدارح رهظلادع

 یناق لزق هدارح ریقح . رلیدتک هکب رد ین رفظ هناشاب شبا نابعا راسو

 2 7 بونا ندمآ 1 مدراو هنف وخحم غاطوا كناشاب ىلع كردىا اکب-بوروک " ۱

`» 



 یسهمانتحابس یلح الوا ۶۰

 رب . یدرلربلک ندهموک پوط یسهلج اما . رولک یرابا هلیا قاریاب ضاسب
 «.ردغاراب كبیزاغلغوا راوهمش» . مدروص هسد «؟ ردقاریاب هنوب » هتکب

 «هناخ رد بو رتسوک هخ رج ادتارکسع ناکون «لغوا هریقح .یدید

 تکیلوا ۰ مديد « یدرتسوک یرکسع نیحانطاوذ  یدکود رایرح کنج
 ندکهلابقتسا كراوراو . یدبد « .ردو یداتعمیماد كناشاب ربشیا « ربخ »

 . رابدالشاب هتمانیوا درج هلبرکسع نلک یرلبا كلریشبا یرکسع یبادختک
 هدروا یناهتمشكعن وک هحالسو تل نالوا هد رمز ی كربشدا اما

 قوار هتسودوا راوراو یو هلا لاحو . یدریلهربخ ناسنا مئچ

 یالعوا جا زوبچوا یمشحو تاراد اشاپ یلع هدفرط یرب هدقدلاقرب یلزنم

 .  هجوت کمک هنفرط یشراق كيوص ندنجما یسودرا بولوا راوس هابتاوغاو
 .  بولوا ماهلا همباق بوک هرکوص ندمکیدتیکرب هجیلبخر یخدریقح . یدنیا
 ٠ هتسودراراوراو هنب هلغالغچوا وید « مراشبن هدنجا ماحدزاو راغو د لکو »

 تونمروط ید هداروب رقح ارا تفاض سکه هدود را .مدلک

 شام هداب هجرازو قرهقبح هنیرزوا هتشپ یهدنس هسک | یناخ شکرج

 کما اشا یرک اسع هلباهکرخو همیخ نرو نیز هنسارګ شکرچ ه4بانارک
 یودرا بوروا لهس راناوبح ک هدراهمیخ ی هدارح یعاشا . قداللشاب
 .؟ رد ]المو تمالع هنوناا » . یدلوا یهاظ رد دایدرکرب هرجا راو راو

 ِ تدش وش هلدخا ؟ یدلوا یهاظ ندهرن رابغوب نکیا قرب دیدش ځررب چیه
 هل ر یر رب زو یا هدقاطوا . قداعلو هدنجا قاریوط .زوط هدنرارح ِ

 ٠ نکی هدراهظحالم هد « رولوا یدنکیا نیکد ههجزاب بوتکم هدبوشولوب
  .رایدلک هنیزانکتنیوص شکرج وار هلبا شاپ یزاغیرکسع نلک یرایادلریشبا
 5 .دنرانک وص هدلرشا راس ۰ رابدرک هتسودرا راو راو یرا هداس هحبت
  راو . یدالشاب هکلک هتسها هتسهآ هدیتهقرا ۰ رایدزوط تاق ردنا تاق
 كيفوت ناک هن رانکوص ادا ناه . یدبا هدقمراو یرغوط هران | هدراو
 شبا ک هدورک بوب رس نوشروق ملیار, هنسودرا راو راو یرکسع زادنا
 هنسودرا راو راو چیلق لادیبه بویوق یسادص « ! هللا ۰ هللا » ندا ربع



 ۹۹ زکیدتنک هباشابلع راوراو هدناقوت

 EDK )یک REDE NDE NDE )ب2 KEDE )9< )یک KDE )یک )یک )یک NEDE )یک NDE )یک )یک )< KDE RIE RSI یک

 ظفاح یاه » . مدروص رطاخو لاح كردبا سو ینراه رش تسد بوزاو

 الح » . یدروص ربخ ندزمدنا اشاب وید « كدلک شوخ مواعوا ایا وا
 جاز هداشناوب . مدید « رزک یرسرس هدنتمس یرقناک هلرکسع كس نوا

 . یدند « رتتسیا یزس تلود بحاص كروس » هرقح بولک ینالعوا

 . مدال | یخ » یدد « ؟ ین ایر » . مدراو هنسهب وا كناشاب ۱

 یرجنا یسادختک رایجوق كناشاپ نکرید « نوسلک راب وتکموش زین »
 « یدن وروکراقارب بولک مدآ ندنفرط رکولغوا اشاپ ریشبا « من اطلس »:یدریک

 مزب زت . رایدلک شوخ « رایدلک افص . یدیادلرک هسلک نراپ» اشاپ یدید
 هرازنح رب یی راقاطوا هدرلیدنک ۽ ك هشود هحشوخ یغاطوا روا

 یسادنتک رایج وق «هنمادختک یمادختک .نوسنالرضاح ماعط . رانوسروق
 بوئالتآ راو اغا هله نس » ورا شدروس « نوسنوف کت

 هنا تا نکد هن رانک ودرا هدن . قبج هللاقتسا کرار هرب کد

 هغعاشوق جیلق بودا هنا ینسمال رضاح تا . یدد « مراقبج یثراق
 یاشاپ ریشبا نس * ایلوا » ہریقح نک رزک ماتم هدنجما قاطوا . یدالشاب

 هلمولعواریشیا ۰. هیارص هشایوا د موو میس لب > دود ا
 هشيروک بوشهلیوس ینآ . راو مرازوس قلعتم هرس ضعب . شولو
 .غالا بوتکم هدندمولغوا ریشبا . لمزاب راپوتکم هروکاکا هسردیا روهظه

 هدنرزوا هبلادصر . یدقبح هغاطوا هرشط . یدبد « سوق کس

 هزک رداح ینراتاوغا كنسراترضج شاپ رشا » یراشواح یالآ .یدتا رارق

 ین وص شکر ج هلی رکسع یسادختک راو راو . یدراردیا ادن هید « كریدنیا
 « ماعط رامادخ هدفرط یرب . رایدتک هلابقتسا هليا هدابب بوک یئراق
 کیا بوقسیج هرمشط هدربقح . یدیا هدکمتا رضاح مزاول راو هوهق
 رظتنم هکمتک هلابقتسا كناشاپ ریشبا هلی اشاپیلع قرلوا راوس همتا هلمالغ

 .مدرو هتسیا كما لصاح نبق هنکجهدبا هاماعمه هراو راو كربشنا . مدلوا ِ
 یک راج هخرح . اوا نایاع شف شاو شاو ندلوف ید ادتا

 یک هریدنالف نوزوا كجهعار . مدقاب مرگ هعیلط . یدرتسوک ینمالعب



 یراب وتکم ناک ندرلاشایوید « روتوک هک اشابیرلب وتکموب یدعا لآ ! یدزا
 یحرکربو ن نالکرندنلام یورو + هلا شو رع هس رب ۰ یدر وه ریقح

 هدنوک چوا قرهلبجا هلاش ندنیوک نالغوا زو ریقح . یدتا ناسحا مالع

 اشاب هدارح عساورب هدنسهووا طاطروم قرهقاز هدغاص دور وكنا هلا راغلا

 «؟كدنلک اق وح هن اما داك افص ! مایل وا هر » اغا . لدتا تاقالم هل ندقا
َ ۰ ۰ 

 هلردیا مسبت هناریحتم . مدلیا ریرقت ایارسیماجحنارسو تشذگرس ربقح هدکدید

 بضغن ءراشتآ بویوقوا یوتکم لراوراو . یدید « ! كسرروک هدنش »
 هراوراو كلریشبا هله . یدید « ! روطوب قجانوعلم ۰ كسرروک » كرهلیسک

 بوت[ هربقح ینوتکم . یدتنا ماما هلوک هلوک قربوقوا ینوتکم ینیدزاب
 ارادمو مابتلا ردقوا . مدوقوا وتکم كربشبا هدربقح . یدید هلبا رظن

 نظ شلوا ولم دنع كراوراو شبا نابوقوا < نروک هک شمزا هنوک زامنو

 هن قرهیاب هنیرابوتکم زیمآ نعط كنآ زب » لد ابرد یاشاپ ندرانوب . ردیا
 ( کرج ) تودک هما راغلا حاصل |یلع : یدد « (هیموق ندلا یارادم

 هاشاب لع زاوراو نالوا شا کم ا نکسع لاتم ارد هدنزاوح یبا
 . مدلروتوک هیاشاب نداروا . مدراو هنسهمبخ ادختک هکوا ریقح . مدراو

 ! ےاطاس » هدریقح . یدید « یداوا نیش كلوب ! مایلوا یاه » ءدک و نوک ین

 همد « یدردنوک هزکلغوا اشاب بح یزکولوق « یدشتبا روهظ شیارب
 تارق هحشا ې ه یدنفا لباخ یرابتکن . مدرو یننرش طخ لرو

 یرلبوتکم یناهن نلک هنسیدنک ند هناتسا كر هروتوک هنسهوا یب بوریدتا

 !:لغوا » ۰ یدراروییدبا توعد هلوبناتسا یاشابلع یسپه . یدکود هکوا

 ا و :.یدد ا رك هات هارب هلا
 هنیټاکر س اشاپ هنیرزواكنوب .مدید « م هروت وکه ياشاپ دم زکلغوا هدزکیریو
 ناسحارطاق یلتخرچوا .تعاسرب .نوتلا زویجوا هربقح بوریدزاب رابوتکم
 زمشیدلا ناسحا :یدریو هد مالغ يوا ندنلولح اشاب دم یلورپوک . یدتبا
 هح رغوط هس ۰ مدقارب اھا هب یدنفا یمسل یضاق زمغدقارب هداروب اشا

 , مدلک تسار هباشاب دم یلوروک نکرنب رک هب یرب « ههتوا . مدلک هغاطوا

 0 و ۹
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 ي ها وه

 قانشوب - هدمکیدید .« . ردرلرظتنم کر اک زکولغوا اشاب

 تروصهنارودهننآ زن نرجع لک مولغوا مون »- ندنشاداوا

 کما رص اهد نوک چاقرب ید ریقح . یدّتا ر یت رصمر ود « ا

 اشاب بودبا ناسحا راب وتکم ورک ولوقو < « مناطلس » . مدرب و اضر راجا

 ردقوب .؟ مایلوا یکدروک » هلبا رورغ اشاب . مدید « ككردنوک ء ا
 رب زد رارزو هڪ ۾ مدرک < « مد ربق یر لا هد رب یک رخ یا

 بودبا تح ص < ماطلس» ریقح . یدید « :مدروتک ناشکرب ناشک بور وا
 ناسا یزکرایشبا لکشم هک هدر یراب تاچ زکهستیا دازآ یە

 هسهالایلوا . ردهلیو لاح هدهناخ راکو . رد دمت تما هل رامرحم . ردنا

 كنج بولک هسرارزوا یرب یرب رلاشاب « رلکب نوجا كمردتا تعاطا

 نمرمغب هکنوج . ردکما لا هلبآ وفع هس قل برد ویا
 «. ردشمروس« روفغا ىع فعاف وفعلابحم وفع كنا مهللا » مالسلا هلع

 شب هلا یم » . یدّما دازا لس درفرب بویلوا رام چیه . مدید

 ریشبا . مولغوا اشاب شواج كجوک هله . كسروروک هرکوص نوک نوا
 مرللغوا هح اهدو مولغوا اشاب یماقهش یلغوا راوسهش « مولغوا اشاپ
 . یدلوبوق کما فال هلا رورغ وید « ! كرک مهسراشبا رله اهد ء رانوسلک
 هزکودرا هدزکولغوا نمدنقا اشاب . كزاب یرلبوتکم مزب ۰ مناطلس » ربقح

 . یدلاق جایتحا هک دارا یدّس ما یرم نیبیش » .مدد « ! نوسلک

 شرور هدصاخ مرح راوراو .یدید «یدلکشوخ ی نکا رک

 ۰ یرندهعدخ و هلبح .یدا مدآ رب زوعوا .لدهداس لصالایونسو شلو

 رب یحراو هنمشد هرجا ارزو « یراع ندیواسم یک نات  بذک < تی

 1 کما قیدصتهسنلبوس هن ره ندنشیدلوا لد فاص تباف . یدبا راوراو

 ق ٠ تسنت را هک

 0 ادخ تمکح . یدبا راعشنرهش هلبا لقع تلقو تفخ لاک « جاردتسا

 بواوا نادنخو رورسم . یدلک رابوتکم ندرلاشاب شواح 39 ريشا

 رلهناکب هدنقح كنا كاشاب . ردهدهک مولغوا رشیآ هتشيا » كردنا صقر
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 هدیشک یلاع تفایضرب هیاشاب یلع راوراو ۰ یدیا مرکم تاذرب:قلخا نسح
 لوانت رکسغهلج ردق هیدنکیا ندحاص هکیدکح یدمم طا هلبوا بود

 یدنک خش هنسره . ىدا لام الام هللا هسیق عل راتګ هلنچ هنب هدلاحییدتا
 ا هتس . رها لذ هرللاتیق هدنواوج هکت ةاردما نابرق نر ندنرلتآ ۰

 ۰ ردناحرب لئام هراکش نخبش ۱ شعا رازالواجاتح کم یثرب هدرالاترق ردق

  یهشحو تاناویحٌهفاک . رالاص هدکدروک راکشبویاسب شوقهرق هنمرپ ناغود

 .نداروب . رلروییدبا دیص - قرهلوا ندنراثآ زیزع تامارک - راشوقهرقوب
 ۱ لک هه رف (قدرود) كردك تعاس کیا هبرانک قمرا لزق بوقلاق
 اا لیا زو ییا هدنک اح یرفناک هدنرانک قمر! لرق

 لاشم ایرد . مدتبا اشا ییرکسع كناشاپ ىلع راوراو نکریلک ههیرقوب
 یتاریابیعرکی .هنسهحراصقاریاب شم اما . ردرکبع نیشن شوخ هعاج « همرید
 بوناشوق حالس ندهمراص یسیدنک اشاپ رکم ! نوسلوا قشع هنناکس
 لد . راشعا دهع یل وا هدنروغوا هدرانوا . شعا تمدخ هدنرلنادبم

 . تک لناوصو لتقادص تباغ یرکسع راتات قارباب زوتوا . یسلکوکو

 هج . هدیزکو كاپ هکاقح . مدتبا رظن ناعماهنیراپشاب یوق . ردرارداه
  یرب یه هکیدا راو یرلاغا جا ردف رو چ وا . رایدبا قرغتسم هتشوجو
 كناشاب . یدراو یعالغ قرق كنيرادهتزخ ناه . یدا را روالد « رورس

 . هلرلککناشاب . یدیا هقشب یرامالغهدیزک قرق كنيدنفا كب یسهشوک رکج
 . مدتناترابز یتاذر هدنمان ( یدقا ماسح ) هدهرقو . یدیا رالکد طاقم

 قمریالزق ۰ كدلك هن ( یسکت اب موق ) لردیکتعاس (۳) بوقلاق نداروب
 روس یلعماحو یهناخ زو يا هک ا ی تک هد

 هلردما عزفو عزج بوبالغآ اشاپ ىلع . لدتیک هنتوایزكناباب موق اثاپ ىلع هني
 « هلا هتاف نسح هدسفنرخا . همتا اهلکرللوق هراق یزو هک روضح ی ! یهلا»
 لک چندا رو . یدل.ا ناسحاهقدص هنسارقف هکت . یدیا رلردبا رلاعد ويد

 اشا رهقح هنگ دارا هند ودح کک نجر کا یرغناک ندقرط لات

 .. زکباللود بودبا ناسحا رابوتکم هربقحوب ۰ ماعاس » بوراو هنیروضح
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 . یدروم صا ود « لرعاح ییدنفا لبلخ یسدقا ناود زت » اشا

 هدقدلوا لصاح عالطا هلاأم قروقوا هجا یک یوتکم بولک یدنفا لناخ
 ! ابراو رکسع قوجهن « ىلج الا هرب س ًاباطخ هریقح بولوا رورسم اشاب
 .ندنرورس : ید ! غیرد ۰ زکیدمهناق هب وروکنا هل ركىتېع ردقف وب نوع

 موج ر « حسست ناحرب : نوتلا زو هریقح كردبا راتفر هرجا قاطوا
 .تاقرب .هلنا مارک ۱شوخ « ردکرفابم» هنیزاد هتیزخ بودا نانسا تعا

 .ووهسر, هلا نخاف نسالرب ,هریقح تعاتسوا . یدشا هبت ود « نرو باوا
 دمت ور وک » ندنفرط یغانوق نوکوا . قدلاق بولوا نامهم . یداریدک

 راسرتم بول | یلب ابق یلقیثامراصو رج قناع یب رلکب یدبو اشاب
 .قوا شوق ندفرطوا . راشمغی راشاط میظع هرزوا رلاق نیمی قرهزاق
 هل یهدارق بوپبا دس لب یلکهربد هد یماشاب هساما . ردقو یاتحا

 هحنلک رخ ود « شمالاق رثا ندهداز یعدآ هدرلارونا . شتر دلو یایاعر

 ::یدرذنوکیراغوط بودناتطع هتهجقامرا لرف ضانع اشا ىلع راوراو
 هدتعاس (6) ندنا. هللزنم (اقصناد) هدتعاس (۷) ندهنارک رک هحقق

 تکمهحنکرب هدارو . كدلك هللزنم قامربا لزق نداروا « هسوک اب یغادراب
 .هدازوب اشا ید یر درکار هلقلبال وف رکسع حابص یسرا توتلوا

 .هلهج وب . یدزویب ناسحا یتا برع لزوکرب وید نوسک یرب هریقح

 .هفارطا . قدلآ لزنم هدنسهبرق (قریآ ) كردیا روبع یره هیرلودنک
 ا ر اخذ هلرله رع ندهروج ترد بوایدیغاط پرل وغارق
 .مظع یلوا زو دنمکح یرفنک هلغلوا هدنفرط لاش كغامربا لزق یوکوب
 هدد هاش دم e ندنا . ردراو ییماحر . دوک

 .یتمعن هیایارب ةفاک بش زور بولوا میظع هکر یساروب . كدلك هن ( یعماج
 . لدتا ترابز رار هلا اشاب یهدد دمع زب نع نوفدم هداروا . ردلودىم

 یراظعاو ین قد هکمدروک هدلوبوا ینساکب و مان داقتعا هز نع كناشاب

 .هدد ییطصم نشن هکت یددنو . یدرالکد دقتعم هدلو وب ههللا الا راک

 ۔« حور كبس : تم شوخ « لاح لها ۰ لع لها ندرهاط قرغ كزب نع
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 بوراو هنسادختک ادتبا هرزوا نوناق بقح . شما نیز هلراهاکرخو همبخ

 یغاطوا . یدروتوک هنغاط وا اشاپ یزب قرهلوا هلیسو . مدتبا تاقالم
 یرلرق هجمراصو ناک چ رلکس یتسروح ترد کیا هدراربرپ

 اا ر. راروروط مدامآ مالتسرپ نودا هطاحا تاقردنا تاق

 سوبنمز بوراو هنیروضح هکسکس بوبالشبط یجیلقو شکربت هدمغیدراو
 رگ روضح زکولغوا اشاب دم هراز رادرتفد » بوزو یرابوتکم ۰ مدعا
 . دک افص « كدلک شوخ » . مدید « یدردنوک یوتکمو بودبا مالس

 رظن هعزوب . مدلبا هفیفخ هسلج بودبا سوب شاد هدن رلکدد « روطوا:

 هدردق هال هدنعماح هفوصاا هکنسبلکد ىلج الوا ظفاح نس « هرب » كردي
 ةحرلا هلع ناخ عباد دارم ناطلس . كدتیا فیرش متخ اظفح هدتعاس نکس

 . لب » مقح هد ۶ یمدهعا یلرالک بول آ هصاخ مرج ىس نارفغلاو
 نس یدمش » . مدید « میسهتخورفا غارج كناخ دارم ناطلس ! مناطلس

 .نذوم نکردک همورضرا هلاو » . یدبد «؟ ناسهدنتمدخ هن كم ولغوا اشا

 هنیرابدمج هرک چوا . یدلیا ناسحا ینکتابتاک ءلورگهدمورضرا . مدیا یشاب
 . می یسناو بحاصم مه . مهدنتمدخ یتماما یدمش الاح . یدردن و

 . مزار مرح ندزمغیدلوا لصاح هدر رب یر, ندشنامز موحیم یراردب
 « لدلک شوخ « كدلك افص » . مدید « یدردنوک هعاطلس یربقح نوجیکنا

 هلمجووسش . قدلاق اتو كن ربقحو اشاب ..یدواص یترلاغا جا هلج رەد

 : قدالشاب هبهحاصم

 .. یدد ؟ كدقار هدءرن یعولعوا اشا یدمش س اشاب ىلع

 ۳9 یر قاوق کیا هدقرط لات كنوروکلا ۰ مناطاس  ریقح
 هنیرافرط یرفناک قرهیالاوق زك رش باح 0 مدقارب هدنسهعلق
 عفد اتش تدش هدرلاروا ۰ ردرلرب تمينغ رلاروا اریز . ردهرزوا امت
 كي وتکموب . رد رظتنمەنسەلگەر ابناجوا هدكعناطلس . ردشلک راهب مسومبولوا"

)# 

 . زکرابررد بوتکم هنب هنب زکولوقوت حاص هللاءاشنا نامه . رتسلا یربخ هح

 . مدید « نوسلوروس رظن ه ءراپ وتکم . مردک هلبا»

۳ 
۲ 
3 
۱ 
3 



 : ۳ زاکیدتیک هباشابلغ راوراو هدناقوت

 روتسد » :شمردنوک فل رشا ههل وش اثاب دما هراب رازه رکم .یدرو

 . همروط تعاسرب و نآرب هدقدراو مف رش صا اکس اشاب دمحم مرکم
 یناغطونایصع هدرافرطوا كم . مدا ناسحااکس یتلابا صراقو مورضرا

 هلیارافلا بوقارب کغلغآ ۰ ردندمزاول مزلا كامتک هرادح رسوا هلغلوارهاظ
 < كساف داغآهبهع رش تمالع قره را فر

 .نآ لوا وید « هلون ردکهاشداب صا » هرکوصندقدنل وا تّئارق یهاشدای اوب

 كردیا نامرف وید «نوستیک راغوط زيت » بوریو شوررغ هسیکر هی دامت
 طاطروم » ند ( زونطصا ) بوبا تعاطا هما اشا . یداللوب یناغا داع

 نداشابلع زاوراو تعاسوا . یدلوا نامرف كمتک غوط تا «ءووا
 بوتکم جبت . یدلک ( اغا نیسح یلنالم ) ندنرایشاب یجوبق هلرلهمان تب
 هک یدل وا مع ومسم ! مناطلس < مدنفا یلغوا كمتمعنىلو من یا : یدیا وش

 .هار تقشم بوک راخزرب هڪ هداتش تدشو یلهلوا لوزعم ندمورضرا

 .راشلوآ بآ قرع :زکرامدا و لامرفاو دند 8 ق الو
 یراب بانج نامزلابیرقنع هلاءاشنا . زسهلوا غاص رلزس ناه ! هک ا

 . رر و یضوع قرهلف یراب

 و ھوم ھم

 کیک او
 « یروکنا ندزورونهطصا بولآ یراب وتکم ندنمدنفا تلود بحاص

 . كدرردسکے هدنسهبرق كالا یراص بوک یراصج قلاب . یزاغ نیسح
 لزقهرکوص ندنرلهصقرادروق « یلنوبق ها « یماش خیش « كج هعلقنداروا
 ىلع راوراو . كدلبا رارق هدنلزنم یلسکهرق بوک هرزوا تیهافر یتامرا

 راغلا هقرش بناج لزنمرب بولآ ربخ یغیدقلاق ندنسهعلق لاحروط كناشاپ
 یلاع یارحتوب . قدلوب یناشاپ یلع هدنسهبرق زارکرک یهدنبرق هیساما كردیا
 ناضفوا بودبا ثکم یا رکسع كس یللا قرق اشاپ لع .داوراو هرجا نالپ
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 :E یدراوینر رودم یک زو راقهدنلا یدایصا هسا هناخ راک ندن رللک

 ندنباهناخ راکهقلح نالوا لغاب هدنجرب كناولم هکدردن ود یک ی ادلرفهلبابیارب
 یراقاباهدهت «یدراویسوزارتهناما . یداهدهمتیک هلمحرب یلیصا ناولهم اباق اق
 شش یهدنلا قرهلوا یلیصا ندنجاص هلو . یدبا هدهمروط هدنرزوا بیا

 .یدمریالقع هدیرفآ درفرب هرسو . یدلک بودک هبیشراق هریوج هریوج
 همشج رس هاسهوسک ( ناملتس ناوله نافزت ییهطلع یدرک اش همشجرس )
 ۳ رک هقلخ هل هارهرشک یودنسر هشوکراج بوک هنکوا
 یمدرب قودنصوا . یدبا قودنصرب یلباقدغاک یجماو هتخحن . قوب یشرب الصا

 ."یدلوا باف كرم رک هجا یادی نوک بوما هتل هناخ راک هقلح

 یراق قودنص یک فطاخ قر هکءادروک یا . یدلاق قلعم هدسا قودنص

 . هدنروضح همشچ رس بوقیچ هرشط ناملس ناول ۰ یدلک بودک هتهج
 مالک هصالخ . یدمرا ک اردا كلقع یدر ید هراکوت ّ یدتا ا

 ۰ یدتا تفرعم صصص زانسر داسا ددع و هحک وا نوک چوا

 دا ص قحا . زرولوا شلوا نازابنسر حادم لهستیا ریرحت ندر, یتسبه

  ۳طب اس اا  SAسا تا او نا شر  hlle Aسنی ۱

 و 5 3
۰ ۳ 

REE MGS arn و ی 

 ۰ یرادرک اش ردق زوب جوا هرکوص ندرلنو . ردکعا افتک  هلبا یشرب زا

 ندن رلشمراهصف و ندقلخ هلمح هدنوک وا . رادسا رورب رد توراقحهحهقش

 ناسا شو افا اشاب بودا راک فوص زو ىلا

 . ماللسلاو

 مان ندندآ ی تع ا ندکدتسا یرلاشامع و هدهصقوت

 هناتسا رکم . یدیوق یوهو یاهرب هدنس وف اشاب نکروروط تو تونلاق

 یتکیدلک یشاب یحوبقرب ندبلاع هاکرد ناباوب رس هليا یحوق یعرکی ندنفرط
 ییشاب یوق هنیروضح اشاپ بولوا تاق تاق رکسعهلج . راشم ربخ هباشا
 رثاس ۰ یدایا سوب نیمز بوریک یرجا ها ذیومت كیبزوب هدوا . یدریغاج
 هدنناب كناشاب هج زکلاب یثاب یحوق . رلیدلاق هدءرشط په رلیجوق ییهجیک

 تربع ندشاب یوق ررب ندا موج هیاشاپ هدنرهش موروچ هکنوچ . یالاق
 هباقآ لع یمادختک رایج وق كناشاپ ییرلرما یشاب یوق هرکوص . یدنلا
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 راناولم هل .یدتاروبع یک فطاخ قرب هرزوا لاحرب بودیقراص یغاشا
 بولساوب هنشاب لزق : رابدند ءا ردلکد رش روهه »و شر 6+ ۶

 یغاشایحوارب قرهلآ هنلا لوص ندنحوا هب یوزار ندا بوراو هرژوا

 رک تاست هام قاخ ج کک یزک یر ا رک
 هن ۍریک یرک هلیهجوت نسح كقلخ اورپ و كاب . رایدتا دارف وبد
 سوپ هدنکوا همشچ رس قرهبریص نوکرس ندخیمراح بولک هنشاب لزنم
 للطوبرخ ) ۰ یدصاب هتیرابوند « ! ناولې هللاكراب » هدهمشچ رس . یدتا
 هللا تسد کیا ولوط ردق هنښغا هدنلا ییا زسوزارت ( عاحش ناولهم

 هیوا هبیاشآ ییودنک ندخیمراجرب نکیا هدنلا رلتسد هدکدلع بودک

 یلاعت هللا عاب . رلیدیجا وند « ! ناول خ وا » جرفت لها ههه هک یدروح وا ۱

 -.یدالیفنهلس رلتسد یهدنلاییآ ادعام ندنکدغآ تاصاررضر هتنووعو
 هدنروضح همشچرس . یدلاق هدنريح اع هلمح هکیدجوا هلا تعنصرب هلیوا

 « !عاحش ناول یا ! تنسحا رازه » همشج رسهدکدنا « هدرب یسهفرا لا »

 یمکاح ناتتسدنه ( ناولب لراز نسح یاقوت ) . یدتیا سوپ ندللا وید
 داتسا + دنمدرخ درب ریپ شب هش ینس « شبا دوجو تابثا هدنروضح
 یداق یک هدنغابابو وا ینا كنهمشح رس هدوا . یدا دنمدرد نوتف یذ
 یزمرق هدننک او وص ینابتیم هساکرب هرزوا دنیلود الطم هدنشاب « چوباب
 كنسیدح وم هدلاح یندلوا قو یسوزارت هدنلا  هجارف یدحوم ندهقوح

 لرانجاشاع هل اما . یدنود یرک بوک قرهشیاب یک وزارت هنگ کیا

 تروع لقا كنکوب هدنناا هد ( باره اراپ فک ک) یو یلقع
 .یدتبا روبع هلیس وزارت هرزوا یلوق نکل «یسهناد رغدرب هدنووموآ . .یبیلعن
 « ردقلنا ولم , هکاقح كما روبعندنرزوا لح ققر ردقو لآ قلبن تروغرا

 هدنررللا قرالاج لبطرب ییادخ هدنزوما « یلغاب یرازوک ( ناولهب ییرغم )

 یدوحو ادعام ندتنوسک ( میلس ناواه ل یدتا زذک هلا وزارت

 یرلکفت هدیشراق .یدتبا روبع قره ا یرلکنفت لوق یلقاق حر هدنلا «نابرع

 ( نیدلارصن ناولهپ یلهرج ) . یدک قرەتا هب هدندوع قربالبقیص



 ا نا « رازها قلزاتسر بوروق هاجر هدنخاق یسعلق

  تماهم ه رل ط ولب ۰ هلادروک بوراو هنراشاک یهدنجما هردو . ردرامدآ

 ینرف هباققرب ندابقرب هنسهورذ ات كرلاق هدزاغوب راط یلابق نیا شلوب
 هنیراشاب کیا وید نوسهمسک رلایق یراپیا .راشمتا دنبو دق ژلننتم لبح
 داتسا هک راشهوق یجکب هلی راحالس ینرامدآ دمتم . راشمالغاب راتسوب
 هتسورافو ۰ هنسعاشا ارلاق . همسک یا یمصخ نکردا تفرعم یارجا

 ا ارا شر ها ممآ یراق بکر رانا هرکس
 . راشعاب راهطصمور رسو هفص مدقمهتفه رب دمو ات دم ندانارج ندنجا

 .راشلو وقهاشاع قول كس ردق وب . راشمروقیراهاکرخ و همخ هرار هداشک

 اعد باولک ود و روتر هات یون كنساشاب وروکنا هدنف رط يا

 "رس ۰ رایدتنا توعد هتحم نادم غرب یرب راناوله ادا هرکوتص ندانثو

 یتسوزارت هلا هلبا هلا مس ( یلج دج ءایس زابناح ییرادکسا ) یراهمشچ
 هلا » هرجا رلاقوا بوربدکح ید كنالکرب . یدلک هنشاب هناخراک بولا

 و بولیروا رلهرط هرللط . یدلوا هتسوب های جوا یسادص « هللا

 یک فطاخ قرب هرزوا نسر یرلکدیدیبح ناحتماهغاوا یلچ دم هجوق
 هرجا نعلاةفرط ندنسهترواكنسهناخ راک ناه نکردک بوالقاش كلرءدرکس

 یک رود ناشواط ندنکوا یزات ندنلا هدیموزارت هکیدنود ورک هنوکرب

 .تولد « ناولاب هللا نوع كيلع « هلا نورد ید: ناقشام هله . یدنود

 ار مدت سرا- زاناولممارکم . نایدلوا تربخ نعدر, تشکتا ج یفت لها

 ۰ ۱ شعا لکد ردتقم هسمیکهکعود ورک هدنرزوا پيا نکردک یک مریدلیب

 بودبا لوزن هلبا اعد ريخ لردبا تفرعم ضرع هنوک وب هرک چوا هجیت
 کم رشود ها بوقبح هیدن یاسراپ یرلمادخ . یدتا رارقهدنسهکرج

 دایتسا . یدلک ( یع كالهوبج ناولم ییهطراصا ۷ مرگ و . یدالشاب

 یدوا هلا اعد بو وق هر شاب هدنروضح یشاب ناول . شما ندرلقشع

 قرەتوط رار یوزار هدن رالا یتفرعم راناولم حي ٠ . یدلک هبهناخ راک

 .یحوار بولا هلا غاص ندنجوا یوزارت یلع كلەويجوب .li رک

 ا ن سناتا زم چ ا
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 ۳۹ .  نازابنسر ناولهم ناداتسا یاسا
 )و2 )و2 یک )یک یک )یو )یو

 لذواس رانا اد  یدا تنم هم رانا شاو را . و
 بوشالعادو هلزمحاص هناخ ید ربقح . یدراروسمهتتسلا رک رپ

 اردک تعاس (۸) هلاش ندوروکنا هرکوص ندکدزک رارکت يزاهاكترابز

  یهناخ زوکیا هدنسهحان وروکنا . مدراو هنللزتم یه رق (وص كکرا)

 : رادنوک نار نادابا و رومع» هدر قلاق للاخ ا یلعماح

 . كادلک هنسهصق ( یزون هطصا ) هلتک رح هدندارو

 هدنکح یاشا وص كنساشا ورکا ي هس یاهو
 ییاهدندودس :یسهحان ووا طاطووم . روت راف هات یاد اور
 كس هدنرانک كن ( هرد قیجآ ) « هدریر شمکجرس هنامسآ جوا ینا

 ندنچاهرد . ردهصفرب رومعم + رقت لشراح < لا ۰ لعماح : یاب
 رم ناطلس . شعا راو یراوق مظع هدنشاب ییا كنهصقو . ردبا نایرج"

 . نتهتراف و تما قنس كرد !علفیرلوق یحزاهرف یلالحهدن رصع ثلاث

 کیا هکنوچ . ردلکد نکم رفظ ندفرطرب هیهصقوب هسنولوا ریمنت رلوقوا
 هموروچوا مدآ هکردرلایق ینایشا راشوق یجب ۰ نیلا ۰ ناتسهوک یفرط
 شلوزوس یغاشا یک یرلاق نیدرام ؛ ناش « ناو . عهدنا حر رز هفشا

 یسایاعر كنهبصقوب . ردرلایقشهدم یلهثج لیف یمک + یلتروص نالسرایمک
 هرد اما: ردراو یهاکزت هارو قوص هدع تم ا
 یرلهراغم. ردحود « رولوا یزیم فبطل .ردیصیاتباغ یساوه هلغلوا یجما

 اقرب نیلا هلاق ندکسا . ردفوتسمو یفاک هبنالغاب تا ددعكم هنجاهکراو

 یسایرد هدا ریش نوک رک درک هی . ردراو یحهعلق هیارخ هدنرزوا

 . ۱ شعا راو یریاجرفت كنیرازابناح پیا رکم . یدشلوا

 نازابنسر ناولپب ناداتسا یاشام

 ییرارب یرب بولوا عج قاقتالایلع رازانسر هلح هرک رب هدهنس قرق

 (زودک) هدیلوطانا اب « هدنسهرد زون هطصاو نوحکماناحتتما بوکج هلو



 اتا

 رفاسم نوک چاق رب هدهسیا راو یرلربق احلص « اشم . املع نفلومو

 . نیعجا مباع هللاةحر كدليبهديا ریرحت هجردقوب قحن ندزمفیدلاق
 بودک هللا یغانوقراغوط ندزمغیذلوا هرزوا تکرح ندوروکنا هدعب

 یرلرطاقراطقرب زمغیدل | نداباب یجاح دوهعمنوجا نمالاق راکبس یخدربقح
 هل زجرجا . مدتبا قد هیارقف یتسهراپ كردبا عیب هشورخ هسکر ب هیاشاپ
 هاتفرعم اب ا ندنبغ نازخ كقح باج . یرلکو یغآ ۰. مدلوا لئان
 3 فا هدان رک دجاج هاخ , رن لو اشا ییدروس.ناسحا

 بوقلاق هلبا هناخسیس راکس ر و حالسرپ كولم یدی بوب وق تاما
 هدنمارهش هدنزام حاصکكدروک ینآ . مدتک هلحم ناجهلواچ وک ابصلا ىلع

 نیمز ینوهو یا هللا  هلا . یدیوق رد ع زجودایرفرب « هلغلغرب « هلولورپ

 هعایا مد[ هج رلکس ناه نکرد « ؟ رده یصا < هرب » . یدتهرتت یاساو

 هد یسهقرفر . رایدد « ۰. ردقو یعرح . زدونشوخ نداشاب زب » بوقلاق

 « رد راسمارح ییلاوت . ردرلملالاح شلواكلرب هلاراوراو« ردکهاشداب صا »

 یتطصم ندنرلیشا یوق راکنخ فیرش طخ هنانقكناشاب رکم . یدراروسد

 یرللالد ماع ريف كرءهریدتا دس یبرلوق هعاق هلح بولک هللا یوق قرف اغا
 و هعقاور لمرطاخو فوخ هحکوا اشاب ادخ تمکح ! شمرتدسا ادن

 لاطب دبس < رولوا راوس هبیزات بسار قرهلوا هماح لیدبت هلبا جارسرپ

 بوقیچ ندنسوق هعلق بوید مروییدک هنتراب ز یزاغ نیسح یردپ كنيزاغ
 كناشاب هبا یاب یوق قلخ ردقوب . یدباوب هدیراداتمم ایک ااتاذ .ردک

 نکم رلیدتا سسحت ردقوا یتوربو نوردلرهش . رایدمالو بوصابخارس
 وروکنا قترا هجندباامتسا اشاپیربخوب .رلبیدمالا ربخ هلسب ندنناشنو مانلکد
 نداروا .رراو هلحم مان ( وص كکرا ) هدنفرط لاش كرهش بومرک هنیرهش

 هخاعلوب اشاب . رتسیا رکسع هباروا بورتو دغاکرب هیاغا ىلع ما
 یرغ ندتعاسو هکهلاح كناشابوا یاو » هرجما رهش بولبجا یرلوق هءاق
 نامرف هنسهلدبا لتق كنبراودنک بونلوا تراغ یرالام . راهلو هدرپشوب
 . هلرارشامیرلیلاشاپ هل . رایدریدتبا ادن رللالدوبد « ردشلوارداصیرابرهش
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 1۳۷ رلهاکت راز یهدهرقنا

NSE NSE NEE NIE NSE NEDE NSO NSE KDE NDE NIK DEDE NEKها ادا اه سه منه اش شاه ته تفاهم  

 .ردشلوامهابو نهاظ ینامارکو فثک قوحر بولوا باطق!بطق تە

 یراقدرویب انب ًاکربت بولک هناخ دیزیاب مریدایب ناطلس هدهنردا هلتحایس یتح

 یرلکدتیا تحیصنو ظعو بوقیچ هبیسرک هد ( عماحیکسا ) ینی عدق دم
 ؛یسرکوب . ردیسرکرب مرتح هک اقح . ردهدنجا رونرپ عماجوا الاح یسرک
 هدهسراشمقبج هتحیصنو ظعو اکربتبودبا قللوضف ماشمضعب هرژوا فینم
 هرزوا هداحسوا اراز . ردراشغا قرهلوا طح بوسهلوا رداق هقطن
 كابی هدنرزوا هک یدح نمک : ردشمهلک خيش گیم کا هشقح هسلح

 هرکوص . ردناطاس ولوا رب دیو یو مارب هتشيا اهدا تحصن اار یو

 هدننورد یراصح وروکنا بودا لاحت را هب قانراد هدن رصعناخ دن زاب را

 . ( هیلع هلاهحر ) ردنوفدم هدتجحملا هقرب فلکمو نی . هدراونارب هکترب

 . هت رط یایافخ رهظم « ةمارکلاراونا علطم « هباجتسم ةوعد بحاص
 : (ناطاسرا ترضح خشلا ) ناما بحاص دحوم «هتیقلا راس فشاک

 ردوا قشم ندردام. مح ر هدهرفنا تاذو . رددوخ یرلش رش مسا

 یامارکو فک هج .ردندن راخبش كنیرلترضح دماح خيش هدیردام قیرط -
 رو رک هنمهعقاو بولوا رسم یتراز هددرتقحوب ادخدم . ردشملوا راکشآ
 هدنرازاب جاغا هدننورد وروکنا . قدلوا دنمهرهم هلبراداشرا نکی هدینافراد

 . ردناعو صاخ هاگترابز یرق . رارد دونا هدهفر رو دبفم

 كنسهعلق وروکنا ( رضخ ترضح ماقم هاکترابز ) . ریزعلاهرس هللاسدق

 یهاکجرفت كدلب لها . ردهدنرزوا الاب هوکرب لثاح هبهعلق هدنسبقرش بناج

 یک قاروا فی یسارحم وروکنا هلج ندنسهنفن هکردیلاع ۀقرب امناهج
 وروکنا . رذیسهفیاح كنماب راس دحا ( نیدلامایح ا
 هد هناخس وب . رارروس « كلدیا نفد یزپ حابص نیراب » نکیاسومح هدنسهعلق

 لوسخه یدوحو قرهلوا شلراص هنفک هلا یل امرخ یراص یحاص

 الح . ریقارب هدنربح ینسلاها وروکنا هلح شیاوب . رونلوب رهطمو
 هدموج لع ( نيدلا حالص بتاک خیشلا ) . ردنوفدم تا یا نماد

 نیفاصمقوجرب هدوروکنا اهد هقشب ندرلنوب . یدیا یدیحوت ثروغاتفایوک
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ROKیک )یک )یک )یک )ور )یک ( NS TE NIK NOKیدک ( BEDE NIEیک یدک )هی )بک یک )بک )ی ( XIE XKیک ( 

 2 هللا . ها تاعر هر ربب 3 هم ون وا نداعد رح یزو یدلاو قوقح

 هحاف ربقح . رابدروس € هحافلا هتنوب هل وا ريخ كتفاع دور تار

 یدروتوکرب ندنسوق هرت نکردیاسو ینفیرشتسد بودیاتوالت ینهف رش
 طاش را رمقح نکر لند «؟ ردشو یرادهب رت گن هب رتون ای » ید وف

 بولکرارئاز هبهبرت . مشلوا قرغ هرتناق . مدقیج ندنتلا یفوص یسهقودنص
 نار لب جا لا کس زار وه
 قرهلوا دولا اکب بودبا دس یوق هنب  قدوقوا ینسهحناف عا دو بودا
 هللایلا تبت « هللارفغتسا » اشاب . مدد هباشاب ینهعقاو یرغوط . مدلک همنانوق
 نلیرب و ت رلرکسع هجراصو ناکس « هرابشاب كولب بود «احوصت ةبوت
  هتسهعلقو روکنا « . یدتناصا ینرلهمروتک یراحالسو یرلکش وتو هناخهح

 بول | یراقاط والس ندرکسعبودد «ردمارحیرکندمش قلوا یلالج بونایاق
WE3 شمروک ینسهعقاو ناطلسرا مکیدروک مب ید اشا گپ .یدلوا  

 هدنغامد كناشاپ رکم . یدلک قباطم زمی رلهعقاو بودا لقا هربقح هدوا
 اوم ه دعل شم را و هدیسهشار قلوا الح بوناياق ه وروکنا

 مخ مکیدتبا ع ءورش بولس میام هم هع رزوا یم ا تراب ز ییلو ما مارب یجاحو

 ا ۰ مدیلب| ماعا هدیراه رش

 راونارب دقارص كهللاءالوا راک نالوا هدوسا هدوروکنا

 ردنا ناع ی راهاکترابزو

 حصان ۰ قیاقحقطان . هناکی دباع « هنامز دهاز « مرتحزنک « منت نطق
 «یقاقحتسالا بسم بطق ۰ قالطالایلعخیش «لاک هطقن .لاحر ودق .قیالخ
 هللااتسدق ( یو مارمب ا نانو تک نفع

 رر راک یری لوچ و ایراوسک لاا
 . هلساداشرا هارلنا هليا لوف یرقف زاهح ندنراترضح دماح خبش بولک
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 ۲ ةاصلا ایورلانمو
  IEEEیک وگو  RIE NIE)یک )< )یک )یک <

 ن یرجا بوحآ یتسوق . مدراو هنسهق نالسرا یرغوط بوقبح هرشط ۰ „ي

 و

 یصاعو هنسالفس هبتع بتودیا اکب وید +۱ زب نع زیپ كاع ۶ السلا » کرمرک

 لماک دشمرپب اکسس تور اقا ! مناطلس یا » . مدروس یوژو

 ندملا ندهلوا داشرا زونه . دردنوک بودا فو هدهع . كدید ۰ مردنوک

 اند ی هنقشع ادخ بیبح . مدتا تراز بولک هروس زوب هکوق . كدا
 مخرب نوج كف رش حور « نوسلوا مدهع هلا هللا . هموق شوب هدنرخآ و
 ی.هفودنص كنه رشرف . مدالشاب هه رش مخ كرەسد « عددا توالت فیرش

 ناطلس راا ! ها » توک ها ۱| كنفرظ روتسم هلا فوص ليش نالوا

 کم لوا قرع قرض هلبوا ..مدلوا دولآ باوخ تعاسوا . مدید « ! هاج

 یک درو تالمهمقا و ای مشلاق عملم بوقیجرت هرشط ندمراباوثا

 ! اطلس » بول | « كيلع » هدربقح . یدریو مالس بوک ااا نارا

 « !هموق,تسدیهن یب . مدلک کو بق [۱] بوریتب یمدآ كکیدردنوک هلیسواکب
 بولوا الوا بحو ندکفیدلوا نآ رق ظفاح » قرهالشاب ءژوس ناه . مدید

 کس ر . كسزالاق مورح ندد زو هنب رلهناتسا كهللاءال وا راک ۱

 چ

 لکهزب بوشیباب هللا كنآ . زر ردنوک هلیسو کس بوريك هکهعقاو ندزمتبح

 ررریتک هقح قی رط ینس . قدشپا کیلا بوراوزب هنب یسیحابص كمکیدید
 اما . رد « مقتسمطارص » هلتمالس كلوب تقاع . ةمکج لا . کلماک دشم

 هرزوا تحرم هبافعضو ارقف بودیا تماقتسا نکرزک هبا ناوعاوب هدنس
 هدم هيام من : هلیوس هددک شاپ .هلبایس هکعا صالخ ندرانوب یرلنآ . لوا

 کس . نوسما یذأتم یمللاداع . نوسلوا یلالج بوناق هدکجوروکا

 تعافش بور و لماک ناعا هدسفنرخآ < مات جا هداند یراب بانج

 واوا هک دا راذک و تک نه هلئدب تح . هدیا بیصت یمللالوسد

 هارهحیش . هللا لمت قوح با لع ۲ یوا قجاز | : وق ىا « یمامط

 هلا ) هدنناشلا مظع نآ رق قح بانج کرد نالوا مزال نوجما قلوب یتح
 ۰ توط یگ راتحصت و . ردشمروس ( فری طاعلالمعلاو بیطل |ملکل ادعصب

 .. كما باغ ۰ كنا عياض : كمربتیب [۱ ]
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 .هدابند . كسهیابا داش هليا هحنافرب بوب هلا تراز بولک . مدلاق هدنجما هق

 مردن وکمدآ رب اکس هرکوصندنزام حابص . كسهلوا دامربداش هدنرخآ و
 اکب كردا راقر هرحمارمشو بورب لا لا هللا كنا . رزکپ کب ناخ

 ۴ وا رادس نداوخنامه . یو نبود« کیلع ماس » .هلبا تراز

 نداشاب رحفلا :الع دعب . مدروط رظتنم هحاص تقو بولا تسدبا كاب
 نوکوب لغوا ریخ » . یدید « هروطفلا تع روس » بولک نوردنا رتهم

 هدمهعقاو ماشقا هک مدروک ین۲ ناه . مدواص یرتهم كرەد « ماص
 . ناطاسددرا كروب ؟ زکسیمزس یلج ایلوا » .یدلک هقبچ هسک کیدروک

 ۱ هوک یزوتسامایدید ل :ED .یدردنوک هزسیز هدمهعقاو

 یمهحارف ناه . یدا تاذرب روم یزوس .رونم یزو . یدا روقح

 هدنجشا رهش یرابا نکرد هدایب . مدقیچ هرشط ندوق هلا هللا مسب بویک
 . .یدریدتاترااز بویلیوس هلیمسرو مسا ینرامللا ءایلوا راک هدلح رب نوا
 ۰ ڭكتدقا دماح مربع » هنسضعل . یدنا رد « ردزمارح مزب» هنسیضعل

 `. یدشیاب هعلا نامه ۰ لد زک ترابز « ترابز هج هلون . یدرید « ردسهفلخ

 یدرولک | کرج مهسک | هبناح هن . یدقوب كيك چیههدنل . مداللفوت

 . یدشیاب ها هننو یدرتسوک ترازو هللا غاص برج ندلا ىلا ناه
 ۳ ۱ هدقدراو هلخ مان :یرازابنودوا هلردبا تاک قلتم هترخامدسب
 ود « ردوش یسهف ناطلسرا هتشيا» یدل وا ناباع ریغص هقر هدنس غ

 لوا : مدقاب هعاب وه تودنا رظن هف ط لوا رقح . یدرتسوک هللا غاص

 ۱۳ هر وق ندلایلا كنآ ن ۱ ددم مرره . ۱ یتلوا تا هر

 میرم هدرحس تقو ههروح ترد هد « ؟ رولوا رحنم هه لاح ! ددمەر

 . :نامهود « هلوا شمرک ندوق كجوک لپاق هکوش ا

 كنامکر ث رخ و هد رخ ییاشابقوحرپ رج اه هرو کم ۽ مدړکی رجا ندوق

 ۱ ا ونو یاهرب + رارولاح هروبنط ېک « روکوج یک
 ِ . ۰ یدید « چا یزمنج ازوب رب لک ۰ یا ایلوا » ي اه اعلا
 2 نامه . مد هرلرپ ندعاح هید « ! رایدروک ید 6۶ دزد 6



 - و نوا ین شا تر اا وفد

 tr ةلاصلا ایورلانمو

 . ردووهشم ید هرک یروکنا . یر . رک یر ان اا كنفونو

 دن اتسا رصء هد رمعم ىا 3 هد رم زا 3 ردراشورب راحت اک ۱ یتلخ

 تراجحتو تحاس یسلاها مک ؟ هلغلوا لونقم یرافوص هدتهج رب نه لصاح

 کیا نوا یرابدزپ هدا .ردقوغع تاغ یم ی

 یسارق یهدنرلارحم . ردقوح تیاغیرلهحاب . ردزآ یسطق مور ۰ ردهلح
 بیرغ ۰ یحاص قالخا نسح « رورمو برشم اقنع یسلاها ۰ رومعم

 یزاتمعن  رتاکتم یاکر و تارخ ۰ رفاو یراهعرهدنراهرق . رازدتود

 یسەعاق هک ردنادابا و رومعم ٌهدلب ر ناورو یراح یراماو نوع « ناوارف

 . هدیا دب ؤم هدنلارلیلناغع هماقلاموب یا یرهشو هللا .ردریظن نیرهشو

 مصر حجم

 ةل اصلا اولا نمو

 ربنمدقرم هج ضوط نوک زمغیداوا لخاد هبیروکنا ابرو یایلوا ریقح

 . مدلباعورش هفرش مخرب بولوافرشم هایترازبوراو هبیلو ماریب یحاح
 هبا هراختساو اعد كردبا ادا یصراکداو داروا اشعلادعع بولک هزمعانوق

 یللاقس یراص « یلیو هتروارب کدر وک .هدمانم مع . مدلوا دولا ناوخ

 هود ینا نوا هرزوا یداو مالک یهدتشا رب شل همش هر لی

 ۲ قاب » : یدتبا باطخ هابوش هربقح بولک تاذر شمراص ید زاتسد
 یب نکردیک هبیلو ماری رحس هوک نالوا مذیملت من هکردیمقال ! مولغوا
 هحافریاکب « كسهدبا ترشاسم همتخرب بوداترابز یا ؟ كسهع بوصاب

 ؛ ردمکز کھ رش بانج ! مناطاس س هاتریح لاک ربقح « ؟ كس هما توالت
 هدکعلانف ماع  هدنباوج . مديد ؟زکسرولوا نک اس هدق ءمملنب یزس نب

 قلسحاعد هرلن اول هدیروصح عبار دارم ناطاسو دا رال 2

 هب تا ؟ كدیمزعد 1 قتلاص یراص هدمور « رانایرا کا « نکرد

 فثکرب هدنرازاب نودوا هدنب رق هعلقلاتحت . ¢ ) ناطلسرا) یهدوروکنا ۰



3 

trیمهمانتحایس یلچابلوا  
  RIDDEN)یک )ورک  KDE SIE RIEدیک  KEDE KDEکشک UIE RIDE KIKI )مد

 هنسهج اپ هیهاتوک یسهحاپ یروکلا --*ییانصو تابورمشم * تالوک أم
 كيتفت ۰ یسهمریدصاپ یروکنا شلوب شرور, هلیمختربوب ۰ ریاک یشاب نا

 رر ینارپاب رانرپ هدنرلغاط یزایک هکنوح . ردکسم ایوک ینا كنسک ۱

 ردقوب قولخ هکلب ضایب یک كنوا بولوا یک دوس ضایب یسیک كيتف .
 هلا صاقم نوت دارابعوب . رولوا لصاح ندنکوب ك او یلبا فوص

 رولوامالم ردق ین بوبا ریرحرلهسلوب اما . رولوانشخ یکلبیا راهسقرق .

 كرنا راراک اما ..رولوا هتسوس هجوا یرلدابرف نکرالو یرلبک ربقف اما

 لوکو چرک هدلح قجالوب یرلیک ادتبا . ردراشلوب لوب هنیرامهمنا دایرف
 یرلیوت تمحز الب . راردیا لسغندتبرشوب یرلیک بوریدشراق ینوص هلی
 هتشيا . رارولوا زسسوت « زسیوت راک رقف . رابلاق قالسح ربح بوبوق

 م یراک كنقلخ كکراو نداق . راروقوط ندنکلسا كلو فوص

 هننرزوا كشت | یلاغزقرب كوب : راراپاب جاوصهلهجووش یفوص .ردکلیجزیعو
 وص نیکد هنفصن كناغزق . رلروق ایوب هدکنر یرلکدتبا وزرا هجا بوبوق
 ف نغآ كناغزق . راربردشلرب هرجا ناغزق یرافوص هتسد هتسد بووق

 هدنحما كناغزق . رلردا شتآ مرک امرک قرهاوص هلربخ یفارطا بوباق

 یم هکرولوا رلزبانوک انوک ادخ منع بوروا هرافوصراخم ندنرارح تدش
 یر رکنا ید فاوصو + ررهزجناع هدکنکح خلق دازمو

 ندنرایع یروکناوب رلکنرف .دقون یلاتحاقلوا هدر رب هقشب هدضرا میدا

 را قموفوط فوص هلرءرک ۱ كللنا لایخ بوروتوک .هناتتسکنرف .

 يراقدوقوط . رولوا ندرلبک ییوتزمکیداس یغایب هدنجا هتسربرلیک هّللاصاب
 ندیروکتا یتح . رازامهلوا رداق هکمریو جوم هکنوج . زالوا فوص راش

 طقف . ارد :هدنا فوص هارهروتوک تاک رف بولا یاسا شملبیک آ
 .زسهجوم طقف ا ینا رانابهر رخآ . یدالوا هت
 یتصاحو 99 یدک ی رها اقا . ناور یک یلاش هلقود هايس
 كنساوهوبآ رسوب هسرلاق هزب طقف ۰ راردباداتسا تارک كلوا یحاح
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 روقنص « یمامح هملقلاتح ندنرامام . راو یاس بتکم ددع ناسکسزو

 یارس هدردق زو ییا ۰ ردرلرومشم یاج اشا دما ینانج . یماج یلغوا

 نکل ۰ ردراو یرایلاع یارس یلحنابو غاب ددع شم . ردراو یراماج +"
 تیمهرک هدرهشو . ردرلهناخ تاق تاق  انب رک بوسیلوا رکراک یرلانب
 هدقلخناسل . رولوا یتق ندشاط یح رک یروکنا . ردقو ترا یوتروا

 كس ىلا . راد « ردشازبد هلاقر ا یک یغرک یز ناو : نی یخ
 .نارسالم یارس اشا ندنریارس وواو یا یونس ا شا

 زوکنادمزدروپشم یارس اشا دما یارب هداز سا قاره دان ی

 روصنم یحاح ۰ یلسس یوارعش یخاح یرلرومشم هدهسراو لس ددع

 یلرجزهناد ترد .ردراو یناتسدبن عرب . ردراو یناکد كسییا . ردنلسس

 نوزوا . ردشلوا عقاو هدلح عفت و ا كنیرابشراح . ردراو یسوق

 . ردندرارازاب یماحدزا ِتياغ یرازاب هعلقلاتح ۰ یرازاب هاس  یسشراح

 «تالحم . یساطلس قوس ۰ ردوام هللا سان يراناکد رر ۰ یراهناخ هوهق

 : یقارشاو نابعا .ودیهثومن مر ها ربا شاتط اس اب یراق
 یلوطانا . ردنوربب نددح یرلرعاش یفراعم باب را ء یخشاشمو احلصو املع
 « دشر ¿ تحت ,زواحتم یس « رولوا دع ندنراتالو كرت بولوا نا

 ینلأت هداز یجزاب هسمیک كس هج ۰ ردراو یراموصعم نآ رق ظفاح مهفزبت

 .ردقوج یرانیلربزا یناتک هیدمتهرط « ردراشعا رزایباتک هدمت نالوا
 للومارب یحاحو ندمارک هظم یتح . ردقوح یناوذ فورعم هلبانسح لاح

 كنسلاها رهشو ۰ ردندمارک هظم تاذ مان « یدفا نحرلادع » ندندالوا

 .رارکهجارف شوطنوقو یدحرس هقوجیرللاطاطسو «هجارف رومسیرلاقنع
 یساروب . راربک هجارف فوص اپارس یساملع « هجارف زب ضایب فرح لها
 ,رلرزک هنابدوم تبافبوک هجارففوص كئر اک ر یرلنداق . رددناک فوص

 .ردهرزواترح یرلور كنركقلخ « لدتعمیماوه بولوا هدمیلقا یجنشب

 . ردلاع حودم « ارآ ناهج یرلریلد
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 یو وکیوم وکیوم رک )وب RIED :یمج ممه صمصمجوموم دادام ادال :

 آو یعماحرب . ردراو هناخ روب یتلا نسەغات « زمنغاب هدهماق « ردراو

 اونم قلراکتیربش انس هعلق جاوب ااا رفع ید هلو بسا

 نأنح ) ندنفوخ یلالح هنسهعلق ياما اما . ردر رب سلابجاو هحنق

 یسوق ترد . ردشمنا اب مکح روس تاقرب هليا تبالو "یلاها (اشاپ دمحا
 هکردهعلقما یراقوب هدنفرطرب  ردعدآ كسیتلا یعرج رادام اراد ۰ ردراو

 یراقو ندنسقرش تاج كراصحو . ردشما هطاحا راسح یعاشا ی آ

 جا ۰ ردراو یرالو وص .۰ ریش | ه.سهرد قل رضاح ندنحا رلاہق ندراصح

 قوج وص كراصح «عاشا اما راو یرارابنا یاد ۰ یرلح رهص هدهعلق

 كم وا . ردراو یسهمشح نمرو هلم . قوی راح رہص هلب وا ندشدل وا

 مار ابیحاح ۰ ییماح اشایدحا ییانج . ردبارحم یتلا شم ۰ ردراو یسویق وص

 . ردزآ یراعماج یلنوشروق .ردیسانب نانسرامعمبولوایرارومشمیبماج یلو
 یزویجوا هد ( یلو مارب یجاح ۀکن ) . ردراو یسهنکت ییارح زکسنوا
 نحرلادعع هج وق » یرلخیش .ردراو راهللاب فراعیهلاقشع تسمرسزواحتم
 هحهقتشد یبرط یمارب . ردناذرب ةوعدلاباحتسم ندمارک هم « یدنفا

 كنب راترضح دماح خیش یلو مارب یحاح هکنوچ . ردیدماح قب رطرب
 یرلریپ كليا . یدراشمتا لوق ندرانا یرقف زاهج بولوا ندنراذیملت
 ۱ رولوا یمن هتلاسرترضح یرلا ندنا بولوا « ال ارداقلادع هحاوخح »

 یرب ندسیردا خشو هزه خسش رابمارب دمور اما . ردصاخ قلرطر

 نداکسو هقرخ هکرلبدلوا مومذم بولیدا لتق یراخبش هحو ۰ ردرلوزمح

 مهم نکیا قوب یرللاحرب فلاخم ههللاعرش . ردقوب یراتمالع هدنرلاعو ابق

 یر رد راهللات و ةف ناب رب یک یالار لوخدم بولوا

 یسهروج جوا هکردهناخ یولومرپ یسانب كناشاپ دما ینانج (انالومترشح
 لیر وک شاط .یسهسردم اشاب ینطصم ندنرهسردم .ردمرا عابو ناو

 رد رلرومشم یسهسردم دیک یسهسردم" ن دلا فیس « یسهسردم هداز

 .ردواو ییداراد ددع چوا .ردراو یرلهنیعم فیاظو یفوتسم كانیراهبلط
1 



 ۹ هرقنا ةعلقو ریشفاصوا

 .كسففیه .ردبولصم هلراریجنز روع بولوا هدامآ راسققروع همصا هدنسهزآ
 ندنجا یراود هعلق هدهرصاحم نج . ردراو ردق یتلنلاق وزاب ا

 یاعهبتع ندرما كنس ی هدهعلقوب . راردبا رپس بوقارب هنکوا رلوق یغناشا
 هنیرب یرازاب تآ هک دن وق هرشط لا . ردشمالوروک هدرلهعاق هقشب یلفسو

 كنيرلناولمبفلس هرزوا یرک یسلاعبق .ددفوشکم هرغبناج -- ردرظا
 زودنوک هجیک . ردب ولصم بئاسج هو یرلکیق یهام امتربعو یرازروک

 یزادزد هملق . راردبا قلناساپ یرارفن هدنلخادو هدنحراخ ,یسوق كنهملق
 ` .كنههافو نمشد حی ارز .راردبا ینو لزعاهو لتف هسقح ندهعلق

 . ریداشیوا شاب « ناج هکمنا شاوص كيب زو بورپ و شاب كيب هنشاطر
 هرصاحم نهعلقوب هلرکسع كيبزوب هدقدلوا یلالج اشاپ هزابآ هدمورضرا یتح
 .هرصاح هدیهعلق جاوب ۰ شما البتسا یی راصح شوراو یغاشا بودیا

 لئاشن باغ زاببوط داتسا نکرروطوا هدنبارس اشاب هژابا بولوا هدنددص

 .همورضرا رساخو بئاخ ًاحورح « شمریدنبص یحیف كنەزابا بوتآ هلکرب
 ندنکوا وق كن رادزد هعلق یرب ندنوکوا . ردشلوا بس هنسهمتک

 ,قدنخ هدنفارطا كنهملق جلا یراقو هجرک . ردعونع یستک هرب یربغ
 .نکرفظ ندنفرطر, چیه . ردرلابق هرانق ناب یسهروج ترداما ردقوب

 زوچوا هله تاق تاق ارب ز , زر دکف لش دوخ ید كىلا, عن . ردلکد

 .هسدنه هدزرط بیرخر, .ردوروق بولوا رظان هنیرب یرب . ردرلهل م شما
 رم ندید نادند نو کین كس هدنناف ترد . ردشلدا اشناو حرط هرزوا

 .هتشپ مان قاراهح هدقرش بناج . ویدا كيب ترد رادام ا راصحما
 تباصا ررض ندنا اما . ردهلاوح هبهعلق لس .؛ردړاو هاکتراب ز هدنرزوا

 .بوطرب نوزوا یسهرا كفلراصح هلا هعلق هکنوج . ردقو یلاتحا كما

 .ندن | بولوا رب هنسهجرب رب و ناشن ندلفسا كردوایع یسیغاشا ۰ ردیلزنم
 .پوط هراپ یتلاناکس كجوک .كوس هدهعلق جا . ردریسعا جوع هبهعلق

 .یالسو یا یمهناخهجح یرادقم هبافک . ردفو زم لاب اما . ردراو
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 ضاسلاتم نادنخ درو ۰ رد « هرفا » یمسا هدنرادمکح هناخرتفد .ردشعد
 هقشب هدنک اغ یلوطانا الاج . ردظطضلاریسع هعلقر طاع هلآ قطم روس

 هبارزو یلغوط چوا هرزوا یتیرط قلت رآ هرک هح . ردب زکر یب قاحنس
 رده ( ۲۷۳۰۰ ) یصاخ كنساشاب هرزوا نوناق . ردشهوا ناسحا

 یرلیشابزوب .یسشابیرج « یبیالا ۰ راو رام ۲۵۷ ۰ تماعز ۱6 هدنساول
 + زولوا رکسع كم جوا هلیرلوهبج یرکسعاشاپ هدرفس نبح . ردراو
 . رونلوا هجون هرخا یرامت هساغلوب رات بابرا هدنتلا یعاحنس كناولربم

 هووا طاطرم ۰ یسشابوصررهش ۰ ردرلقلشاب وص یصاخ ی هدنتلابا كنساشاپ

 ینایشابوصابروج ۰ ینابشابوص هوواقوبج «یتایشابوص هووانابب « ینابشابوص
 قلها زویشب . رولوا لصاح شورض كیبقرق یونس بولوا ندنصاخ اش
 ۰ یالسالاخبش . رولوا لصاح هسک یعرکی یونس هنسالم . ردتبولوم
 هبهبملع بصانم زوبیتلا « یفارشالابقن هایسهب ها زویشب مان « هداز ردک »
 هاسس . ردباسحی یفارشاو او یرطاخا طاق وا فرا

 1 ترا یرسکب طخ ۶ هنر یرادرس یرجک ۰ اب فک

 ناف تتحم a ردنا ی گو نشا ینا

 لوب قرق یونس . ردتناما هجهقشب بولوا یساغا افمطو روکنا ۰ ینما
 «یرابشایخوطو یحهج « یرلاغا نابنع ۰ یرادزد هعلق .ردمازتلا قلەخ
 ۱ . ردراو یارف هعلق حاضر,

 ضاس تاق ترد هدنسهورذات كنالاب هوکرب - لاکشا كنهعلق لا
 .ردلاعندنر یر یراتاق . ردنتمدسو ناصح نصحر شلدا اس ندشاط

 نما یدق كس راود تاقره . ردعدآ زو رحوا يسرا كن سهقطیه

 یا تن راک ردکم عارذ روا یاو یتعسو هراولد نه . ردلاع ردق نوشرا

 واشر مذهمروكاما رو یش و راش رک رادو مالا
 . شعا نۈجما عنم قتسهعآ غل بو ورک ه هعلق ریز كنمشد هدهرصاسحم نیح

 عقاو هعالوط هبرغ ندقرش بوروشود یب ناب هفرط هلق ندهعلق جاوب
 وق یھ هکر درلوسق رو همک ندنرب یرب تاق ترد قرط بر . ردشلوا
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 فیت هتک وا کما تبع را ما نا
 تبالو نابعا هله هدقدراو هم عرش هک تولوا لخاد هرهش هل راغوط

 یهاظ یسهقاس تمهت . یدهتسیا قلوا یلالج بوناق همورضرا زک اشاب » /

 هغلوایلالج هللا اشاب ىلع راوراوبودبا عم رکیع ك نول بالا یوا

 اشا هداروب اما . زلیدىد « رزاموق هنسهعاق كهاشداب یزس زب « ردراقفتم <

 بولوا رفاسم نوک چوا » ندنغیدلوا قوج یرهتخورفا غارج كنمدنقا

 رلقاق یلهتفاب كيب کیا ندنفرط همکح هنرزوا كنوب . رایدید «نوسلاق
 ,ی-تریا ۰ رلیدرب و رارق هفمردنوق هنسهناخ كنهداز شواح ییاشاب بولبزا

aهب یدمشیروکنا یالاوب .قدلوالخادهنسهعاق یروکنا هلبا میظعیالا  

 اف را ی کی دن بوقح هلاقتسا قلخ . یدشمامروک ردق

 هلبا باده راک و نابعا هح بودا لوزن هنغانوق اشاب . یدلبتآ یوط

 « هداز ردک » ندمارک تاداس نالوا الم قلها زویش یخد رقح . رایدلک
 .یوزو دلردک هنسهناتسآ یلو مارب یحاح یرغوط . مدلوا نامهمهدنسهناخ

 هلهج و زئانیمو دمع ۰ مدنيا عورشهف رش مخر نوچ الرش حور بوروس

 .ناسحا قرهیلوا نمربخ چیه كنبراب بانج هدنسهبرف ( راصح قلاب )

 زبخ بودیا میت هنسارقف هکت یردق شورغ زوب ندرلهسک ینیدروس
 . قدلووق هنساشاع هلرهش هرکوص : مدلوا بانفرش هلبرلاعد

 هکوام هڪ هون . ردمور رصق غا كلبا -- هرقنا هعلق لاکشا

 ؛( هاشبوقم ) ندنامرک لآ و ندنراهاشداب همهانوکهرکوص . ردشما لاقتنا

 دارلباناع هرکوص . زدشمک هنلا مالسا همه ك (رانید رازه ) یریزو هللا
 لزهر هدنلاش كنهعلق . ردشمشود هنلا كناخ دیزاب مریداس هدنروهظ

 .یک وغوق هسنلوا رظن ندفرط هرق مان ( وص ثکرا ) نالوا هدهفاسم

 هنبدآ ندنشبدلوا قوح یعوزوا بولوا نادان: رومعم . رابدیا هدهاشم

 « هرقنا » ندنغیدلیباب هلبا هب راغن | یسهعلق یرایضعب . راشد ( یروکنآ )
 تاق یدب یهعاقو لقره روہشم موررصنق » هدنحشزات هنحم . رارد شملبند
 < راد یشنلق:( لسالب) ا نوا شور امد یی ها



۷ aT TT ASE ANE Nu GA PEE Oe OT نا eS ۱ a 
OED a DESERET E 3 ES RA ET 

 ۰  یبهمانتحابس یلچایلوا : 1۳۹

 . ردزاوراتنع مالک« راناغارجو نادعمش الطموبهذم نوک انوکهدنسهروج
 طاطروم » هاب رلهووانابایوقوبج ۰ ردراو یرانادیم شیقو زاب یریآ یریآ
 . ردقوح یفاقوا كنسهناتسا . ردنااب یک هدتل قاب ندارو « یسووا

 . رولوا عح مدا كيب یللا < قرف تون وقوا دول وم هداروب 8 هیت

 ند هداروب یراغ ناسح وب نالوا ندمارک تاداسو ندندالوا ناسح ماما

 بودا یدصت شورع نوا هبارقف یهدهکتو . ردشلوا دش هدنروعوا

 لصا . قدلا ینساعد ربخ كنهدد ( ناحیحم ) یخبش كرەسك نابرق وا
 ٠ هلضدقا تلودبحاص بوراو هاروا ۰ ردهدسدكنالاب هتشروب یزاغ نیسح
 ۰ ۰ 4 هلدتابلاغ ینس زب «مدآ هرب . هادلک شوخ ! ىلج ایلوا هرب » . قدشولو
 ِ هال زاتح فرش بودن ا طعم نکن » ماطاس ناتحم » هدربقح . یدروم

 :قوسبح ) نوک نوا ككردبا قلیجهمقل بوقلاق ندارو . یدلبا فرشم

 شب ۰ هبحان یدب .اضق قله | یللا زوب یسارو . كدزک ین ( یسووا
 یغاحنسیروکنا هدو ۰ كدزکهدن ( یسووا ناباب ) هدنوکنوا ۰ رد وکمراب

 هرولوا یرازاهتفه .ردقلشا وص بولوایواح یهبرق رومعم هرازوب هدنلخاد

 یوک هراپ نا ناسکیس . لدتا نارود هدنساضف ( اروح ) ید نوک نوا

 ۱ ا رکا يوو : زدقشا وصو اضف قلا یللا زو بولوا

 .دلدشتب بیهاشم زراوخ زورو هدنبرق یروکنابوزک یآ ربماع هدرلاضقوب
 ۱ سم رلاوغ اد دح . یوو رک شات نیز تایاش هل
 . قدلاق زجاع ندهمریدننا بوریدنب زودنوک « هجیک یرلکوب ربغآ نکل

 . قدلوا روضحی ندزمغیدو وا هدزمیطربص نمراهرز ندنفوخ ماع ریقن
 ., كدلك هنسهبرق ( یزاع ناسح ) هس هدنسهرغ كلوالاعيبر یسهنس ۸

 ۳۳ رو اما قر تاق رانا نمغیذلوا :ناتتعهم هرك شكا « زوب

 : یدلک تب وش ههادیلاب هرطاخ نکردبا تراز یزیزع
 یزاغ نیسح هدیا ته هز یزان هلا اعد دا بولک

 هرجا رلارف نادانا و و یمعه اردک هلامث اح ەس ندارو ه هرس س دف

 . قدلوا لصاو ه (یروکنا ) بوک
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 ۶:۲ ۰ یرلالب یلغوایرطاق « لغواردبح وق « هدازفاقالنم

 . شعا هدنسهک نسح هدرلاروم اشا هتشیا. . مال [ یر .كناشاكکیدرب ون

 ندمت رح« مهداو « قرەريشاشىجاحەدمكيديد 6 مرروتک بول آ زوغالوق یس

 هناق لزق یلاقص قا وش توط » هدنب . یدتک بوبد « مهراقیجرایشرب ید
 ناب دالاعاباقف رب ES ینیجاحبولوا عج رامالع لاحرد هع د ! ینیسانایوب

 هسمک یربخوب . هریو كهسرتسیاهن ! همرک هماق قیشاقرب ! لوغوا ناما »

 « نوساملوب هسک ندراراکتمدخ » . یدالغابوغاصرلوغاصوید « نوسعوط

 شوفهنبر, كعالغ + مراقي ءرشط به يفزاشاهلوب ی ها جی
 نيحس نیحاج هلیحبس مج راج الش احادلوجو هجهاموجوج » هژزوا یناسل

 -الحالس مراشادلوب » ینعی . مدید « راحال نوجوس روجود اجاحاحیتمجا
 كنيجاح ندمرح ! مهروکهن . مدتبا عا وید « رانوسرودآطابتحا ان وسلن

 پوط زوب .رطاق راطقرب ۰ تآ نالیک وا یداماد « نونل | هسک رب لغوا

 ىلا« تخر یدب ۰ شکربت زکس هرادغ چوا « یک چلق ییا نوا  فوص
 «تعاس برقع یدب . تعا رال ییا هک سم شوک: یا
 پوط ررب هدهمع,اوت مدا ید قرق هل . یدربتک یسهفیطقناثک بوط نوا

 بحاص ید رقح . رابدزاب هلوا نادنخو داش یل . یدالشغا فوص

 ناطلس ابق کیا ۰ ساط مسلطم رب هنیدنکو صالخ نددنب و دیق یهناخ
 ررب هدهنغوا «هنیداماد . مدریو هساک دنمر « ناحنف لوک راح کیا ۰ ینلغا

 | لوغوایندهبیج ج بولوا شادرق هلیرذلغوا . مدالشغاب یسهمرقم نانعاس اق
 قآ حوت رر هدنرالا یرلهع رک مهراب نوا ههر اک

 هنس رلنشاب حد ریقح . رلیدب وا یزلا بوور ي کتب تا یرانک

 هلاق ندردنج ءرق نماباب یحاخ لکم . مدالعاب یسسرقم ناطلس اک ہر
 هیدامادو لغوا « اباب یجاح بول | یرللام نداروب ریقجچ ,!! ش٤ا قاتیرپ
 قوبج . لاک هنسبرق ( یزاغ نیسح ) بوقیج هرزوا راق هلام كردبا عادو

 . دراو ( یزاغ نیسح ترابز ) هدنرزوا یلاع هتشپرب هدنساضق یسهووا

 سیر, هدنرزوایربف . ردیزپنع ردپ ثانبزاغ رفعج لاطب دیس یل هبطالام تاذون
 ترد كنسراونارپ دقرم . كدتبا بک قلانشا هابراتناحور بویوقوا



۳ 

 1 یمهمانتحابس یلحاللوا ۶ ۲

 ِ هدیرجحا رلنا . قدشع | ناح هارو هدلاحرب زاغ وط قابا « لا نداتش تدش

 1 دو < دا لاف روطس لاد ء راتوط . یعاا ..یلا +« شمقلاق ندنشاب شنا

 ۲ . بوخ یرلنوا نب ! اب یجاح یه : مدتیا ریقح اما . یدرازاقارب ناجرب
 اب یجاح . ریدلیب اکب یرانآ نسروس یهلا . مدمهلیب ینجاقرب اما . مریلیب
 لفاف < لس نیس ىج ھوا یلدا یرک ندیش لعوا یا ا

 ١ . يناالشغاب كقوت یلقاماجرب اکسبوروطوا هدنشاب قاحوا هتشيا .قوب زمیشرب
 ۳ یوان»: دق . یدبا وا نالسرانسد « لغوا ردبح هرق » یرلکدید كب

 ۳ ج کی: ىغا یناغابنوا ۰ یناغوا یلاقاب قآ ۰ ینلغوا یحرطاق . مریلس
 ۱ اما .مدید «مملسیراروا .مریلب هدیلغوا یییاداد ۰ ینیاد ۰ ییح هرقو
 نکردبا تبح هحیکوا یقجا . مدربلس هدهن « مدروک هن هوا یر اع ادخ

 هرفس هنادیم » : قرهالشاب هزوس هنب اباب یجاح . یدیا كدشایبو لدشوروک
 ۱۳۳ ۲:۸ ) نیک ر + ردیف مز راربد ( یلغوا لردنیا) هک نا
 ٠ كنسلج هتک ازت هدکدید « رد ( ىلع قارب ) یرب ۰ ( یلغوا یلیدنقا ) یرب
 1 . مردنا ی هقح همخلدمارغوا هسرلرشر ردق ه یدمش اا ی رخ

 بور و یش ردقوش ندزکلام كرش » ارت یحاح < راهلک هم ماشفاوت 5

 .٠ مدشود هرلهبش نوک انوک هید «؟ رولوا رجنم هبه هسید « مدلوا صالخ
 ٤ ! یلجایلوا هرب » بولک اهد مراشادلوب یلاشاپ ددع نوا هجنلوا حابصلاىلع

 . "ریقح . رایدید « مهن همروط . رارآ ینساشاپ ؟ كسەدنق نس ردنوک ییا
 1 ۶آ یراتآ هرانالغوا . ریتکی ل اهوهق هرانوش !اباب یحاح زبت » همابابیجاح
 من اما ۰ یدتک ندنشاب یلقع كفرح ربقف . مديد « ردیلوب هلمزب اب یحاح

 ۳ نما ندردحو فوخ بولک همشاب لقع ندنکیدلک هد مشادلوب نوا

 هلا تنم كم زود بوشود هماخ عمط رخا . یدلوا لدتعم لهس یحداوه

 داتعا اکس زب ! اب یجاح مناجا قاب» بولا ییایاده یکیدتیا ضرع امدقم
 ۱۱۱ ا قو اصلا دس یکم , قد وف کس یشا بودا
 ۰ هتسکناه هادکب ردقو ی كکيدر و ٠ راشع د ( نیدلافصن

 . راو روتس هقشاب ا ؟ رک یدک اید ےک یا ا



 شیپ یر الب لغوارطاق « یغواردبحوق « هدازفاقالنم

 )و2 )یک RIE KDE )یک KDE یک NDE BIE SIE SIE IE DIE DIE KEDE IERIE RIE ایه وکار و)

 بخاص جنا ! یعرف هد« مدرس :یاضاب كعیا اما متتا لگو بش
 کولع کیا ءدلاحو . مدیعناوس ندنسمزک نا

 یرطاخ كناغا . یدتبا مالس یحاصاخ ! اغا » توتا لا ۾ مطاک »

 باوج لغوا ندنس .رانوسروب یا. رولوا شوخ هليا اباده «لام ردقه
 كنفاص  رقخ هعد ؟زکسروسد#ب .یدد « زرالاح یثر هدایت زنا

 یزکیردهرکوص اما كجهدیا رارف بولاصهادرف یزس یحاص هناخ رانشاجچ

 بودیشیا یککلییا كنساغا هللاو :كيميوس هفارح یرازوسوشناه . مرزوب
 ..یدناتخص گناقفصقاثس بوسردلاق لا لرهبمک ندکر طاخ .یدلک

 قراوق هساضر یدنک لآ زی. كدب نیما زا نیو هسرر و هن یه

 هرزوا صر رقت هش رح بودک م الغ مظاک . مدا هبش و دیک اب ود « ثكسد

 ؛ یقخر رصم e شب « هرز شعانود کیا یکییدربتک امدقم هخه لبوس

 .شورغهسکر ب .چیلق جوا ۰ هرادغ چوا < ناقلاق مسو شکر یت موربم میسشپ
 هلاح » قرهالغآ بوربتک راتسد هشوک هحلکرب « یفوصو روکنا بوط یللا

 . یدلیراص همتا كرد «[۱] هما ههسمک یلاح وش من بودبا تحم
 رس ! اا یحاح یم » : مدسا یقح . یدتا احر ود نوسلاق هدارو رسو

 نب ؟ثسررو یروتوا ندهن اکب نس یبش هجردقو اما . ردبالوق قمالقاص
 ریو كهسر رو یش ردقهن هیاغا ایلوا . ردراو ماضر من ؟ یمدهعد اکس

 یحاص هناخ «۰ مهراب هله ٩ رکدیرابش ردقوب اکس مکلیا د

 قوچ بولک ها كتیکپ ردقوش هدشبقوب « هلا فطل -- : یدتیا كرهبهرتگ
 .ےههلین .همارغود كك | همناقبولآ نداایلام راوهما لک ین اما .كدکجدرد

 یدب هدشقوب بوجاق رانوب ندنفوخ یساشاپ هیهانوک ! نویسریو الب هللا

 . ردقو منامرد هکمهیوس : رابدشا یغاناب رایمارح بوتاب هداروب ردهحیک
 زک ۱ ۰ لدتا صالختی بورجاق یرارفاک ا .نونلوا یحاز نو سلنا

 قوجرب ریقح ندنرازو سوب . یدرولوا بارخ ران« موا كدیدیا طبض
 زب قو نمرخ ندیشرباما , مدالشاب کجا هک یر بوآ رم

 . كعد كمل وب : كعا [۱ ]



 . یبهمانتحایس یلچ ایلوا ۲
«EN-<AE NAE NAE RAVEیک )دوو  RIEو2< )یک )ی یک یک یک  

 « مدمروکه لبب کج وکه لاب « هللاو » ریقح .یدید« ؛یکدروکی مود سری

 یدریقح . یدایوس یرس رلهحشراص همتالوق بوریو هملا ىلا ناه . مدید
 هکب . كدشروک بوشوب وا هلا تیکی کیا نوا هلج . مدتیا تراشا یرسرب
 بولوا راوس هنسرلتآ هرجا ناعلاةفرط یسهلج . مدربو یتلغاب ناطاس اقرب
 ۰« هلوایضار ندزس هللا . قدالرامصا ههللایزس ! یلح ابلوا ٤ اا یحاح »

 ۱ تب ا ارو رک - نایدتک بوزوا یرازاب لنط هلرمد
 صوصخاکب یشابشت و قانوق هجندیک رانوب . یدبا قوب مرطاخ یافص اما
 اب یجاح یحاص هناخ ! ےہروک هن هدرب نکروروط لاح هدوساآ بولوا

 یلشوئرب ۰ زوط زارب « كکا رب هلیا كلموکو نوط هجن وب کیا ندنمرح
 . یدالغا رفاو كره وا سا توک ها تزنعمالک طخ نسحر ۰ جاق رغ

 عرضتوبد « هلیاتحص هلباقص قآ «هلیا رتس ی .زامالزاغوب ینغیدصاب یشک »
 ا اع لو هنافراع ندمکیدملس ینعرفو لصا كشيا یقح اما . یدلبا
 E ! لعوا» : یدمالو رطاخ یس یحاص هناخ هس . مدیا ناع

 هایوا ا ارادم بونا ندا یک تکیدلکهعوا رک ۱ ۰ هلوایضار

 «بولۋادىہش لک قند او ندزسیدز کهسهاباكنح درو کش دما

 « یدرولوا باکو ریا مایعو لها بولوا بابو بارخ راب وا
 ۳ 0 . یدبد

 ۰ مدلک کیوا و مد یتمعل ر A 4 باب یحاح یه هرب س ریقح

 ارکیدقرهیمر دلاق لا بوخا اکس .ناسمدا زالاف سرفاسم «یحاصقاحوارب

 هوپق ۰ رانوسلک « زکیرغاح یرلنا زبت . مدردنوک هرلوشموق هل یراتکی

 . « رلنوستزوک شوخینمرلشاداوب مزب هلیهفت هنیرلبحاص قانوق .رانوسجنا
 درهحماهومق بود اینا هورق ۰ مدربتکهغانوق مری تک مکیدریتک ربارب ود

 .مدتسا هس ود« كالوا كسک نداروب » هلتک ازن نکردکهنراقانوق سکیم
  شالت تباغ هسدنک . یدلوا زاغوط یی رک كانحاص هناخ اما . رلیدتک
 همشادلو « همشانا یربعو همرلکولع ود راو یبصارب كنوب هتلا  یدر ولا

 ود « كالوا لفاغنقاص . ردنا رارف کلب .كلآ هنسحزوک یبحاص هناخ »



 4۲١ یرلالب یلغوا یجرطاق ۰ لغواردیحوق « هدازیاقالنم

 ؟ لغوا للاقا قآ كاترد ه ؟ نح نکی كسرد# 2 .اناتانوا كسرد#
 «قدرولوا اف یللب » هدزانآ ۰ یدتاباطخ هاچ وند « ؟ و هرق كسرب دهن

 . يدراوینفتو هجناط شب یلوروقكتیکی یهدنئاب قاجوا هرکوص .رایدید ر
 یجرطاق . یدید « ناللوق هزمقشعینوش ! تکی » بویالشغاب هریقح ییرب
 .یدنآ راو یسهتخ قالبوا لراس ی شوق هد تک یاد ها

 بوبالشغاب یثرپ یربیهیلصاح . یدالشغابقلقشاق ۰ ینسهسک نیطالتو ینآ
 ظح ندنس . نوسک یادش كشق . روطوا هدارو نوک چ اقرب هلمزب »

 , زب یلاشاب « یهللاب » هدرقح . ردد « كتبشغا تکی بحاصمر . تا
 كد هحاص هلاءاشنا . قدلوا رامرات هدنافوطو نکل . زیامهبرب ا ندادشاب

 ناما » تکی یرلکدید مک ناه .مدید « زردک هباشاپ هدرولوا نکاس راقوب
 هداز رادرتفد نالوا لوزعم ندمورضرا » هدرقحخ . یدید « ؟ هاشاب لصن

 . مدید « اشاب دمت

 کی ؟ ردهدقوا مار

 : یدیق زوک
 نکراشایلپ لالا كرامو هتشیا - ریقح ؟ ردهدنق یدمشاشابوا !هرب

 ندنرب كب ناه . مدتسا هباکح یتسه هد . قدلوا رامرات ندنارو و یبد

 . یدبوا یملا بوقلاق
 . كدراتروف ناح بوشود هواو ندشق نس ! تک یتما یا كب

 یک كکیدرک هنسلوحت واو : هادراتروق ناع یا ندر هدنش هک اقح اما
 درس . قدرا ۳ هسلوا كناخ كم هلدبهسهخا ندتآ بورو مالاس

 یزعاح هدز لده صاب نک روروطوا هدنشاب ی هدنجا وا یزب ۰

 . قدالشغابناح اکسرب < هز نس .نوسلوا یضارندنسهلا . دا زامهرانروق

 كقلاق . ردمارح قعاق هواو هزب یرکندمش : كدربو رخ دنا

 رکرب ندنلب ناه . رایدلوا حالسر یسهلج هدکدید « كنالحالس ! هفثاط
 ندیم نکل للا لوف قو لا . راو نوا زویش هد رکوش » بوراقبج
 یقح كمنو نان. كدب كما .زوط .كستکیو كسدمیلاب سب هکردلوا ماجد

 ها یر -شدید ررازا یا و + یا شب



 یمهمانتحایس یلجایلوا .ب 1۰

 KDE DDE )ورک KDE یک )یک )یک RSI RIDE )ورک RSE RIE )یک ۰۰۳ یک NEE NOE )مک )رم NIK وب یر

 لقعرقح اما .قدشمروص رطاخ و لاح بوشووا هک ۱. یدنا ندن | هدمنا

 رظن هلا ناعما ه رلب ول ود « !؟ هل واهب صا كلوب اب ۱ ۰ مدقبح ی و

 بولوا بهاذ هنفرط هقاش ناه ۰ رایدتا رظن جک هربقح یسهلج . مدتبا
 ا مدد ¢« رل زام مش نوسالواص ندادخ یزد قح نان هالتص «

 :ناه هدک دد e) كس رلماعط هدماځوا كخا رلل وعوا هر 6 هر « یحاص

 3 سس 4 ۷ ۰ ۲ / ۳۹
 ناه . زجا یک كيوک شالا مرلبالعواو ن ! اب یجاح یهلاو» : ربقح

 . مدروطواهنتسوا كراق ًادصق كرهبد « )هيب هدریتک هنتسوا كراق وش یهرفس

 وص . تک لوا یاو وج ااا ابن مت نولو ا هنقشع ها ! اب یا هرب و

 و ندنرارح . ریتک یتسوشروط فاشوخ یلزوب ! هرکوص یتسهمریدصاپ
 رلکر رض ردن دناراب ك تکیو !مکیهرب » یر نفرات هدیکیدد «یدناب

 یهدنرزوا راق ییراتآ لوالاک بونا ا یسهلمح دک دید جلد مدآ

 نس » بودا توعد ید یربقح . راید رک یرجا قرهباللعاب هسرلقرخ

 .  هدتماق .هدشقو . زاجوا شوق هدرالوو ؟ نیس ییاوت كمکو ؟ نیسک

 1 هدنرحالسو هدوقیرلزوک اما . رایدتبا لاسر شح وبد « ؟ نسراشن نس

 هبءوواوب هرکر هلبا اشاپ دمح اكلم . ملاع حابس . رارید یلج ایلوا اکب » : ریقح
 كما زوطو مریاس یکیوا ماباب یرلاویوب .زبشع یتمعن كنبابیحاح بونوق

 رظن نکردبا لوانت یماعط رضحام . مدیا هغطا وید « متکی ریل یقح
 دا. لوک الا« لب ها۰ نوازا ینادفرب نمنراجما دتا

 بولوا هرزوا تیاعر اکا یسهلج . یدروطوا هنشاب قاجوا بولک تکی اناوت
 هدواهدمالک یانئا . یدراردباباطخ هللا مظعت هد « هلو مک ۰ هل وش مکی »

 قالوب « قالا تعاسو یزب یدک وش ! غوا یحرطاق » هنر ندرانآ

 یربقح- . یدریدنمب هت | قرهیمریدناشوقحالس زسجوباب « زسهمزچ. یدتیا
 لفاخ . ردتحبصنرب شیاوب هزمهلج زکهسلآ تربع ندنوش - لرءرتسوک
 . زشمایاق ۰ شید یئاب شتآ هنغلقوط زعزاغوب یک تروع . ردک زت شاب
 هلتکی زوتوا یعرکب یک هد هرشط ندهمراقیچ هرعن بولچ زابلوط تیکیوب اب
 ! كنوشود هله ؛ یدرولوا رحنم هبهن یلاح كنمهلج یدیهسریوچ یزب



 ۹۹ یرلالب یلغوا یجرطاق « یلغواردبحوق « هداژفاقالنم

 هنادنول هجنلوا لخاد هیلوح . یدچآ یسوقكنلوح تیجبونیا ندنتآ
 اهر هراهرق ود « دم ةالنض » بوروا هرط هاب لط یک یثواح یالا

 اما « قو را دو . مدرشاحر هد « ! 1

 هرلقرخ قلراطق وا راق راتفراص بسا ردق ییا نوا هدحما لوح

 نیلاب « قاشوق هتروا تکی رب ندیرجا ناه هدهرصوا . رویروط ولغاب
 یند یلحیاقکیا < یلکنفت ییا . یدلوا روطاس لاد بوقح هلا تسم قالا

 هزم رزوا بون قابا نیلاب هنب راتا لرهدرکس هدنجا راق بولوا ها

 رفاسم ! یحاص وا ء مکیلعمالسلا » هحنلک یرغوط هاب یرب . رلیدروس

 یا شات »یرب ندرانو .یدمر و باوج . مدد « ؟ زکسمردا لو

 بوقیج اهدتیکیرب یلشویزاغوب ؛یلدنبرسینمرق هدکدبد «نوسلک یلغوا
 بوقبح :جساف لاد ید مدآ ید ندهلاخ نورد هعد » f یاه هزب 7

 تولک ییغوط اکب هحوداس یافسرب ناه . یدنود ی ریک هرجا هناخ یحوا

 . مدید « ؟ رده كلاح ! ااا » بونا f هڪ د «! لوغوا لدلك افص »

 یارفایتم رفایسم ؟ نکس هرز والا السا
 ددع یرکب نالوا هدهرشط نکرید « نموس هدیتسیکیا یحاص وا . زعوس

 یحاص هناخ ناه . مدید « كنوق هرب کیدید كراو شو هاب اف د

 هشیرقابا « هنیرالا كلراتیکی نالوا راوس هنیرات | چیلق لاد ء قابا نیلاب رپ
 ندنتآ اغا وا هتشیا ! زکسردبا بارخ یقراب .یعوا ! رللغوا » بوشود
 نکن را فو راشمشود هع وا . راشلرو ندناروو ید . یدنا

 هزبزب ۰ زکسزملیب زسینالوا هزب ! اب یجاح یه هرب » ران آ هکدید « كنا
 جیلقهدنتریص تا بود »! کر « كنفوت « هرذ < هو زع روک هر .كدّتا

 ردن درردک زن آ هکدسا احر یحاص هناخ . ایدالشاب هەم اشوق ش 5 رتو

aناعارون ! راشادرف یه هرب » هنادنول ناه « رابدسا لاقت سا یزب  
 هدشق وش هدنابحرب هرشطزب «كلوا هدزکتحم یدنک زس .زالواداب هدنلها

 * است زارب هدنکیدید « ! یراراو كمرح . هلوا نامهم هک هدتماف و

 هدیرب بورک یر یرجا ندوققرهوق هنیوافالغ ییرلحیاق بولوت رطاخ

 یحاص وا هر » ۰ مدرب دل وت



 ۹ و 2

 یمهمانتحایس یلجایلوا - 4۸

 یمه رف رلکن هن هل . یدنلکو ی رلکوب هن راشکر ابو رک راب بوشساب هنب راهاکراب

 ىب مان ( كالا یراض) . لدتک قالا تعاس جوا بونلآ غالوق ىسلاها

 لام . یدلوا رامرات رکسع بو وق نافوطو ناروو ید رب هدر قح هبشآ

 .یدشود هکعوشودیتسفن سکه بولاق هدرللو « هدرلاب « هدراغاط لانمو

 هرشطوچ ا اشاپ . رایدنب یسبمک بولوا صالخ یسیمک ۰ راد هلی رازاب ناج
 هفرط ررب بوقارب یهنیزخو اشاپو رابدشود هنیدیق شابو ناح یرلاغا
 یرامادخ « یرلهلال یمدنقا ك ینطصم یلعوا ك.ابشاب یتح . رایدحاق

 . رلیدتکبوزک یرسرسهدرلغاط هلیراطق هبزخ و رابدتناباغ هلیراهجاوخ و
 ۲ نو یدنورواص بودا مارا لهن هرجا ورد هک. ناهرب رق

 ا یکولم چوا نکردک هبناحرب هلمهناخسس چواو مالغ یللاهدکدریو
 الرکح انش تدش بولوا یشک شب یعرکی هحبتن  یدبا یسهفناط نکنشاح

 ناح ناه . لدشود هارحخ زود یهدف رط هن وا یر لب ( لالا یراص )

 ۲ تا وارا سواب ندندما سالخ نولاق زا یو هتفلع و رم

 ,- كدبا هدهمتک لوب هجهداس

 یرلالب لغوا یحرطاق « لغوا ردحوق « هداز فاقالنم

 ود ؟ ردیمراو صانم یاجرب هدرلهبصق رانسیو نی بودک هلهجووب
 عاعسا یمادص «! فع « فع» نکا یک كفهك باح ا هدر رواد

 . تانج . ردراو ناتسرامع « رلناراب راورلملعم بلک مناج ددم هرب » ۰ یدنلوا

 E لادم ك کیک شد یدر و تمالس هزب بولدق یراب یراب

 یرابا اهد . ید وا E و ی ریغیص ماج م قدفار تا هبد« م هدیک 1

 هل وا یموق یلوح تەجر رةح . یدل وا ناباع مظع هبرقر مد

 هوا وش زب . كونوق هواوش زس ! راقشاع » بولک هلزمقفر شب یعرکی
 یر كءالع . مديد « هل وا رادربخ ندزهرب یر < كمما م اما . !هراو
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 هعلق . ردراو یسوف رمد را رطان ه هاق . ردقوب قدنخ هدنفا رطا ندشدل وا

 «هناخهبج ۰ یجحشرهص وصو یرابنا یادغبرب « عماحرب ۰ وا ردق یعرکب ددا

 . ردشلاق هعررغ ىسهعلق ندنغيدلوا ليا جا ۰ راو رغحوط یهاش ددع ىتلا
 و یا یرلعاتم تمق یدندنفوخ یلاحو یلالج ینابعا رش عی

 . رفرومان هضاناهکت كن هبارخ و یرادزد هعاف . ردراشعا ناهن بودا

 .كنهعلق شوراو یاشا . ردناباع یکدمز رلارکندرلهعلق .قوب هلاوح الصا

 ,یطابرو روس هدنفارطا نکل . ردهصقرب رومعم یلهحابو غاب هدنفرط هلق
 كس . ردرب طوضم شلاق ها یراباب بردن رر هدنشاب هوطخ یه .قو

 راوسهش ییلکم ندهلج . ردراویراوایلوتروا قاریوطوتیمهرل ردقزو ییا

 مر دلاق الصا . ردک اب یرالو < رد رظان هبهلف به یراو, . ردیارس اشاب

 يوا . راو یمام رصتخحو دیفم هدنجما یشراج . ردبارحم ید نوا . قو
  ردلکدحودم یلوص هدهسیافطل تباغ یساوه . راویناکد هوبق یتلا ٠ یناخ

 نامهم هدننارس اشاب راوسهش نهدنفا شاپ . ادا تکم نوک چ وا هدرهث
 ندمرح ندزمغیدنوقوا نوک چوا یب یزاغ هداز اشاب راوسهش . یدلوا
 چوا هدارو لدمج ا هله , یدتا ناسحا كلم وکو نوط هوب رب یسهدلاو

 ناکسو هحراص . كدیک باوئا كاب .كداس ههو وا وشوا تحار رب هحک
 . یدرلرلکب كون هدنسهروج ترد رپ ندنسوقروق ماع ربقن یراقارب

 یطاب . یدراو یلوب پراصرب قجن | كلهعلق س یترابز ( اباب یجنازق )
 دیفم بيرق هبیشراج هدنسبغاشا كلوب چ وک كجهدیک هنسوق رظان هنفرط
 ندارو و راق هم بوقلاق ندارو . ( هرس سدق) ردنوفدم هدرب رب رصتخحو

 كجهنلق هدنکاخ یرفناک . كدلک هسه رق ( لغاب روق ) لوک تحز
 ( هلادبع خيش هداز یاش خيش ) . ردیوک زومعم یلهناخ زویکیاهدنسهیحات
 هنن . ردهدوسآ هدنلا :مادرب ود رومعم یرق نکل . ردنوفدمهدارو

 كرت یلعماحرب هدنکاخ كج هعلق هدون .قدراو هنسه رق ( رلکت هن )لردک هلاش

 هرمشط ندنغانوق سکه بوغا راق نوشرآ ر هحیکوا» هدهدارو . ۳

 هلیلوه ناج سکه « یدنلاج راریفن هنب حابصلایلع . یدلاق یلاقحا قمقیج



 و
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 . یسهمانتحایس یلج ایلوا ء۹

 لئات هلزج رجا رل هسا و دیدم تعام داسا زکهسرر دزاق

 2 وا تكننساصع ی هدنلا ماش خش نامه, یاتشعد « زکسرولوا
 « اصعنع » هسدآ نالاىلا .راقح بانر لالر نعرب نداروا ردا تراشا

 عماح . ردنوفدسم هدیلاع هبقر, هدنننخ یرلعماح یراترضح زبزع . رارید

 یراودو بارخ اما لکد لوئروا نوشروفو یل هرانم .ردسانب كننراوبنک ئ
 ۲ تا نتسشو قوف تاع ردنا قوج ینارح . ردعساو تاغ

 نا سا رول تا دا بالا اس هاهلع لشد اک )

 . راو ماخر نوتس یکیا عنصم ۰ بیج هدنفرط یکیا كيارحم . ردیلیزاب یا
 یدک كح تارع ٠ ردراو قلراکهدرخ قفدو لوح تنغ هدنسارح

 هرطاخ هدهناتسا وب . ردنلعاب هما و هد تفتضوا هک افح . رلربد رد راک تسد ۱

 : یدلک تیب وش
 كدا تدابعنسح هن هقح رکش قوح ابا تراز تبواک یاش حسیش ترضح

 نا دارو . لدلک هنس رف افا ناسخ ) اردک هلاش باع نداروب
 بودک یرایا نداروا . یدریو تآ رب هباشاپ بودا مظع تفایض افا
 . كدلك هنسلاع هعلق ( كح هعلق )

 نوما یزق یتساروب لارق مان ( هندرس ) یروفکت هسورب - كجهملت
 هرایلناعو شما حف ( دیزیاب لایوط ) یک اح ینومطسقهرکوص . ردشمتا ان
 تا تا اما قاراود سا هاو ار ها توشاوزفرتب

 یرقناک الا . یدتیا حتفبوصاب یهعلقوب هلفغل ا ىلع نوکرب ناخ دیزیاب مریدلبب
 د رداضق ترش قلهفا یللا زوب .اردضلشاوصو صاخ اشا هدنمکح یغانس
 یستفم:یدرادرس یرحیکیو ی رولوا لصاحهسک ترد یونس هنسضاق

 ردق یمرکی « یرادزد هملق  یریادختک « ینارشاو نابعا « یفارشالا بقنو

 . ردراو ینارفن هعلق
 هنلق كحوک یی ۰ ردرقصت تادا یظقل « كح » - كج هعاق لاکا

 ةعلقرب ینم هنرزوا اق نیطاب شمکحرس هنامسآ جوا هعاقوب اما . ردکعد
 ابق نیلا یهروج ترد . ردیکم عارذ شمل ا یراود . رددابآ داهرف



 ۱ اياب یلقادراب بقانم

 " اوه . رایدتبا ثکم هلیرلهمیخ هدنرانک وص بولاق یخد یواحاص لام هج
 هلردک هلاش هس بوقلاق ندارو . رابدلاق ههمراقح یرللام هحنلوا لدتعم
 . ردعبات هنساضق كج هعلق هدنک اخ یرقناک . كدلک هنلزنم یسهمرق ( لار )

 هلا هنب . ككدتبا قلیجهمقل بوزک یرسرس هرغ هاک ء هقرش هاک هدرلاروب

 هدندارو . ردسوک نار هاخ زو . كدلک هنسهرق ( لئوق هلا ( رک

 یلهناخ زوکیا هدنک اخ یساضق كجهعلق هدو . كدلک هللزنم ( اب یوق

 هدنلا ر ئهل . ردقو :یراوا لما هدير ا نا وک کک
 « یجما نکسک » هلحصوب . ردرلوا یهناخرفاسم « یلەعاق ۰ ىلخطم « یلروخا

 . ردهدنمز رز یرلهناخ ندنغیدلوا یلتدش شرق . ردر نادا تاغ لر

 ضایب قاشوع . راو یرلهجاب رر كرلوا .ردرانجوریاح یتسواكنىراماد اما

 هنا . ردرلشعا رلوا بوچ < بوسک « بویوا یک یرلکدتسیا یشاط

 . ردراو یهاکترایز ( اب جوق ) هده رقوب . رولوا بئاغ + ہیک مدا كم
 . رارددقتعم ٍتياغ هیابایوب یسهفث اط ناکرت . ردندنرهفیلخ یشاتکب تاذوب
 هررطاخ هد تکی شا تراز یلاذو ری ندکدکح م اص قوحرب هدرلاروب

 : یدتیا روطح تب یش
 باب یچوق مهدیک همور رهش لکته ایه یداوامرمع ميچهرزاا قیرطوب

 (نیسح فارح نم یزوش هاربا خیشلا ) هدنجما نیکسک هدرللحوب
 . ردندنراهفیلخ كن راترضح_ نیدلاسمش قآ هدتاذو ۰ ردراو یهاکترابز

 ندنآ . ردمانا هاکتراز الا .یدیا لمک ور لک مدو وهدتاوس ی

 یتلابا ساویس هلک اخ یرقناک . كدلک هنسهبرق ( یاش خیش ) یراپا
 رونمم لهناخ زونکیا هدنسهحان ینا كحدملق ۱ مدیا نکک متتنهوا

 . ردهرجما نيمز رعق یراوا هب اما . رداسز ُهيرقر, نیو
 یرافیرش مسا بولوا ندیماریب قیرط : ( یاش خش ترضح تدایز )

 سهاط یامارکو فک هک . ردشلاق ندرانو یوهزح قیرط . ردهزج

 ءوضو دیدجت بولوا رضاح هیهعمج تالص سکه ینوک هعمجرب یتح ,شلوا
 ويقرب هدنبرق زکعهاجوسش ۱ مناطاس .ءآ » هدننیدلاق وص هلمادرپ هکر



 یمهمانتحایس یلحابلو" \ ¢
 KOERNER یر

 هح راص ؛یرلاغا امانوسالقاصندشبا زامارانهدرب كعودلورو بوشا «ندشد

 یرازاغو یسهربک تروق . لهدین . هریو یرلالب بالج ناه كرلناکسو
 و لوا. لرد مدلو روح بارش تورک هخاد ېا کو ندقدنوخ

 ا اوا ا يارا و بوکج ا تی یبمرکت
 ینعدالواو لها هج . رازتسیا نالغواو تروع بوروا هلبا رلهطلاب ود
 راو تروع ر15 ندا ر نولادروف یاد هلبا کک . قدقن امادر
 ربقح ء رلیدتک بوذبا اعددب هد « ! قادلاص ھہللا یران | نامه . راثمراقج

 « ردوو مهاک | و ربخ ندراشراو > مرینیغص ! ! یراب» بوروک یلاح وب

 لاحو . مدلک هزهدنقا اشاب دم یرغوط قرهوقوا هحافرب هه رش رق ود

 ردقەن » : بوریعاج یاغا لیا ناه . مدتنا رب رفت ررب ررب یلالمرپ

 بوریو هشیرب رتاخذ زمکیدی هنقلخ ارقوب یرانآ هسیا راو ینعم یب راب
 اغا ىلع رادهتبزخ لامل ا ةقبقح . یدتا دک اتو هبنت هند كلبا رطاخ "ا

 هج .یرلهبد غاب ضعب «یراقاقوص قاطوا بورغاج ییراذکتحلصم كنایاعر
 ردیا رطاخ یلست بوریو رایش یک یراقودنص رالیک هرشط زامهراب همن . هما
 هکردقوب ههبش هدنکیدلبا تباصا هتباحافده كناعددب یلوا آما . رایدلوایک
 . یدیآ ندنرایضب لرنومده «اقرظ « هدینالب قەرىا لزق زىغيدلواراچود
 : راشع د لزوک ه یتا وش هدیایو هنس

 هللا .ردشماع وق هدرب هک ۱ هک هاکرحس ندنهآ كمولطم نیقاص

 بولوا ندلانمو لام قرهلوا راجود هرلالب ولرد هدرهنوب رکسع هتشيا
 ندتیصموب ربقح هللدح . رایبایا رکش كيب زوب هنیرلکدک غاص راناج
 لاح ناسشیرب هجنرانک رهن .مدشُعا زوبع هلتمالس . مدالوا رادهخر چیه
 كح هعلق کا یرشاک . كدلك هنگهصق ( فارس رادروف ) هل ردک

 زو ترد هدنرانک قمربا لزق . ردتبان « ردیغایشابوص یرقناک هدنساضق

 3 قوس هل لاج + یقملجت + لاج يلوا ٠ قاروط
 هدقمربا لزق یرامدآ یلدا اغا نیسحو اغا ىلع اشاب هدنرانقایو . ردقجهصف

 . یدتبا ناحا قلجرخ هسک ررب لردیانیعت هتقالطا كنايشا نالواترغ
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 ۶ باب یلقادراب بقانم

DIDS 3زضک هک قک :هک تب صک صک:صک هو صک ص6 یک صور صهوص  

 سوا هلا بودنمو نادآ ودوبق و طرشو هللا مسب هد « مردیا ءوضو دی دم

 مز هجرو هجروب . قدیوف هجا نکل ل ماه ملا تسد ۱

 :"یدروسروط لام الام یک ینکسا ےس قیرا اما . یدالشا 22 یک

 "کربت هدنب ! یلج ایلوا : نوا ترح ید یاب ما
 مک« نرد است . یدتا ءوضو دیدحت هدوا . یدد « ملا تالا

 . یدلافبوروط لام الام هلرهاط ا قلرا هن E تسدا ندقادرابوا

 بوص هەق ییرا هليا انئو اعد هنب . قدلوا ریجتمو توهم نهج
 بولا ( هدد رکب ) یخیش یلمعتسمءام نایب رس هرجا نکل نکل . قدروتوا
 .نددعر هرو س هدننرافو شملما ندروماح ینضرف قیر ا. یدتا ظفح

 ماقرا فورحهدنتلا بونلواررحت ( اهردش ةيدوا تلاسف ءام ءاسلانملزنا )

 قادرابر و مدقرب ۰ ممر « مج ییا + فاک چ وا هبددع ( 1۲۰ ) هلا

 مخرب نوجا ینیرش حورلزیزع هل "ةیسح ربقح . یدیا موسیم یراریوصت
 .. كدا بسک قلاتشا ۰ مدلبا دادمتسا ندتناحور كردا توالت فرش

 تاساکرخف ترضحهدنقح دقا تراز .ررب تیک یلق تواسف روو ثراز

 .هدانئا وا . ردتشهرویب ( روبقلا لها نم اونیعتساف رومالاق متایحت اذا ) -

 كز نع .یدلوا هاظ نوناخ موصعمر هدنعاحوق ندنفرط یبوق كهاكرد

 . یدلیا رامروات ینسو سک قرهجا ینشاب بوب وق یعوصعم هنکوا یر
 بوئوف هنسهناخ كنوتاخ رلهدنرخ رکم ۱ یدلو وف هدایرف هد « ! لغوا »

 .ثلسداق ! شنوا موحسندقوغص هحک هدوا . راشعآ هرزوا راق یعوصعم
 .راقو بحاصو رابتخا رادخز هلباهرحو هطلاب هافهصو ارقف هك ءس یدرا

 .هیاعد دب ندغارب . رایدریک هفبرش ربق بولک هبهکت راوخو ربقح رسم
 . ربدالشاب

 .دلزکدامامانب ! مناطلس ه: مدیوا یه رشتسد هناربقح كرابتخارپ ریقح

 :اعددبهباشایو اکب كليا فطل .راناب هدنرزوا راق مراتآ و مرلمدآ . مدنوق هنوا

 .شآ جمهلوک « جامالاب « جامالویاکس ماما ,زریلس ینس » . مدلیاحر وند « كجا

 .دولوحووا «نداداف «ندهرف هللا یزس , كسشمامهتسيابودیالوق نک
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 ددا غ هحهداس . یدلوا باغ هل رکو یرلراطق قارسق « هود < رطاق" ۱

 ۲ وا ناراتبخ روق ردق ءمصخ تفو ندرخس ء یدنا قو یک "

 قرض . یدیا قوب یاسح كناغا شملنرا ندنشووارفو لوق « ندللاتمو

 . یدبا هم راصو ناکس « هدنب رخ « یغوللوقهرق یسیرنک | ككرانالوا
 « ید < راتات نک تقووا ندشدلاف رثا ندناروو زو ك ندیدنکیا

 هب نداروب . رایدایا روبع هلتمالسس لاکو لابی رلاغا هباعرلابجاو یللکوک
 تایلاداع د اک یزد دروق) بوک یف ( لقادراب هلن تارشخ وا
 هرزوا راق یراکش هلراموصعم بودا هرشط ندوف یی رالایعو لها“

 موح ص موصعم چوا . یدلوا مد مو وح رلەناخەڪ ندهلداحو . رایدنالرىق

 نوکرب هللا نالوا ماقتناوذ زب نعوا « الا » بوروک یلاحوب ریقح . یدلوا

 ا مدلاط هبهشیدنآ بو كچ ردن رک رلالب لصت اهد هزکسعو

 زی نع رمان « ابابیلقادراب » هدنبرقكنهداب روک ذم = ( ابیلقادراب ) بقانم
 ا ناسا هو فلک غ را ندنساملخ لو مارب یا راوی راز اما
 اٌناد . شراب قادراب نوجا یش فافک یرایدنک : یرب ندهلج .شلوا

 نر انا دراو ای را رف ےک . شمرلرىشاط قادرا نوجماءوضۈ د دد

 ی ینلرش ربق قادرابوا الاح + شمروروط تار ثل لالذذأم ثب

 اد ۷ ا راو ر رح . ارد هاا لاراب نوجا نا .:رروط

 هکمدروک هدرب نکرید مهدیا ءوضو دیدجت قرهریداوط هليا وص بور دنیا
 « نیشن هکت . رویبروط رابغ قللیب قرق هنیرزوا اما لام الام هلیا وص قادرا
 هتغیدلاق ولوط هلا وص یربند هنس هع هلو كعادرابو رلاشاب هڪ < یعاما اشاب

 ۱۱ را هم اقر او ه مراد . راریمتق
 : ایل واو هتشلا . روروط بولصم هدهقوب یرب ندهنس یللا « قرف ! الک واشاح «

 هلا وص یل ربا a کک نکرد د ملا ی "اکربت توردسا اغا

 یدعا لک« یلج ایلوا » : احا یریغو یدنفا ميهاربا اما . یدلوب "ولوط

Oy رایدید « لهصا هن ر هن هلسوص ییربا
 

 هشرا كز نعو هتنلا » بودا بصعت هلدسخ كليم هسلا ريةح روک
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 4۱۱ ٠ موروج ةعلق فاصوا

 یک نازخ كر دیوسهروط هرزوا نامز ںاتا هک هدهحردوا اتش تدش اما

 .رادتبا هبش مک هرکسع يزاتواج یالا ها لات« : یدزاررت ون مت
 «یفلربغآ یعاحوا روخا " رالکش طو خسطم «یراهود قاطواكناشاب ادتنا

 .رایدتیاروبع هدرحس تقو رایلتآ ضمب هلرلزوغالوق ینا راراب ددعربیرکی
 .یدنکی خد قح . یدتا روع یرطاق راطقزوم . یسهود راطق زوکیا اشاب
 هسارس یسهصق ( دروق ) راقلغا هلم . مدتا رذک كرهسد هللا هللا هلم راطق
 كراتاوغا راس هدنرانک قامرا لزق یمادختک اشاب .رقح , یذروسدگ

 راسو یراطق اشاب نالوا لیمح هدیعفاش توو "نکیآ رظعم تنم هسراروبع

 «یدرباد> صاب هدد 3 هر هیرازوغالوق بولک هلحاس یراهاکراب تاوعا
 هاخسسو زاطق یدو قارا ىلا عر ا

 بولک هشورخ هلتدش قامریا لزق نکرولک بولساب هرن تالیمح راسو
 مدنی یسورپ ۳ نا یکم . یدالشا کک یرلهرابزوب ۳ نامرخ

 ی ردقو هدقدناشوب هجیب وب . شلوا دس نرو رم یربندنوک اقرب

 ندفرظیشراف هت هدا وو دد ک یک ات ی مدآ

 «!دعتما : ناماد زا ىجا ل هر د
 رېن هلرمر کود هاچ هداتناو ىا
 مود : رطاق ید ندرکسع تورلا ا یک

 هأرکسع :یدتا رلهدعو كون ها شالخ « لامولام هاراتروق هاخحسس
EEدرلود کس راک ر ا  

 هدیمیک ۰ رولوا قغ یمک < ررک هزکد بودا كلروانش راتکپ ینآرجهح

 صالخ ندنابرب بوشیراق هني رب یرب یراراطق مدآ یو هود ۰ یدرزوب
 هدانشتدشوآ یرازورس ناکرت# درون ضعم .یدرارراقح هرانکرب یرانالوا

 هفرط یراق یهناخسس « رطاق « هود هج كردیا كاروانش بونویوص

 هداروا بولاق هدفرط یرب یاوئا كرلناقبح هبیشراق نکل . یدریربک
 قحن ۰ یدراکوط ندقوغص یدک 1 ندنضیدعلو نرب و باوثا هراودنک .

 هڪ هڪ . بولوا صالخ رلقل غا نک لوا ندزاک یرلهراب زوب هغامریالزق



 یر

1 

 و یمهمانتحایس یلچایلوا | 8

 هلران | بودیاراناسحاو ماعناهءدلب لها هلج هرکوصندنا. یدردنوک هلا راتات

 قولخرب « ناشلاعریزو ریون هکرایدروک تبالو نابعا .. رلیدتا هرواشم
 .كيمتیک هنفرط لوبناتساكنيقص ! شابملفاغ ! مناطلس » هکرایدید ءردناشیذ

  نوسلوا قانوق ییاو ر زکنام . زکیدک قرهاللوق یاشاب ىلع راو راو

 تمینغ یکراووا زاقو تاقوت .كردیا قلیجهمقل بونود ورک هلتدامسیدنسش
 "بوشودرلءهرج هنوکندنوک هللاءاشنا .كلدما راذکو تشک كردبا نارمسهدرارب

 هک اقح «. كروسب تکرح هنوکوب . رولوا عفد یدش كشق « كناوه

 (اشاب قشاع نب یلچ ناولع خيش ) هدنبرف موروچو . یدیاریدت نسحا
 یتافلات قوحرب درون دام یزاغ ناخروا ۳ ردراو یهاکترابز

 : . ردراو

 اشا راو راو نکردک بودبا قلبجهمقل نوکوا هداضقوب مالک ٌهصالخ

 یناطاسزورون نامه« هلیا عج رکسعهس .نقاص « عوام ».یدلک رانا ندنف رط

 ها و یق اتش. تاق نه داتا هدقداوا هداك رلاوه:بولوا

 ناو ا رکنا یی انها عد « ززولوا فرم بوشار

 .٠ یهدنسارخ (موروج ) هني هدنوک یجثرب نوا بودیا ماټهاالذب هغملوا
 . هنهر رسواب . ردمظع هناتسا رب . كدلك ةلرام ( یسهکت ناطلس مدنس)

 هدهاک هکتو هل راشوللوق هراقو یرلاغاما هلم اشاپ . ردراو یراشی ورد

 هدو . كدلک هنسهب رق ( یلیعهرق ) ندارو.. یدتبا تفایض مظع بونوق

 یاسر وارا لیوق ردم هک ارا لفناخ زوکنا مدنک اع:موروح

 را او رقیب وردو ود
 هلب رام وصعم یرلکشب «بوراقبچ ندنرلهناخ ی رلابعو لها كسکره هدینارمشح
 جاج یرلکدتبا ارجایرب ندنوع زم بوزاق یرلکیشیا وبق « بوعارب هراق
 . هنسورپ وکر کنشاح كغامریا لبزبق «قدقلاقهدنداروب حاصلا ىلع .رابدلهزات یم اظم
 هفرط یشراق نداروا ۰ راذدتنا ریدت ءوس گرهلک هندی لکهرق بوک

 ..یدل وب کش راق :N شعا تیک نامای گاه . رایدتا دام كنك
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 واج وید « مدریتک یتلایا رکب راید » هلیسیجوق قرق بولک یاب یس وقرب
 . یتاخوق هلح . یدالوا ن E نیوز یدتسا نط رک باش قرا ربات

 بولوا شابرضاح یناملغ ما ردق زوبجوا «یللکوک یلد هلبا هم راصو ناکس .
 یک نازخ كرب بورک یرجلا هیسجوق قرق هدن راکدید « نوسلکیجوف »

 1 ۱ "ریدر وط 0 تولا ه هتروا یلاشاب رادنول هلم . یدالعشاب هب هم رت

 ِ فروش هک فر زکیدلکافص -- هردبا زاغا همالک اشاب

 رکیزادد هزب یق اشا :نایدد ژردک هرکیرابد مناطلس س نایشابیجومق
 ) را ندر یوق ق رق هڪ د ؟ رلسها ین و as ا

 قرف یرلاغا جا نداع 1 یعا ندنرب اشا هم دا مو هنن رزوا كناشاب ود

 كمر و هدالج یرانوب اشاب ناه . رایدالغا قارویق سق هدو جوق

 . ردیل وق صا رانوب ۰ مناطاس » : بودا اجر تیالو نابعا .دهسیدهتسیا
 ضرع . كدا وفع ی رابدنک قرهلوا هنارکش هنغیدل وا تحبصا هزس كنون

 عقاو هدلوبق زبح یرلاحر . رایدید « كدا دازا سهل . راو یهاشدای
 رش مدراتون ..یدبا هازک لادا, لتفاما ید واوا دانا یتیم توا
 يرل ماعرفت . راردبا توعد هبهنک یب ىلع اولربم بوراو هنسضاف

 . رد « لمریوچ هدا رهش ییرکسع هلج » بوراقیچ راه رش طخو ٠
 كينوا شلاق هشابوناج رانا. زامهلوا هدررشو شیاوهلاو »تیالو نایعا

 .راررو هقنا یرپشهج یهبنرردلاق لا و دا لس شا |

 تدشو د رولرا ناشر ونار لا هالوا  ناانو نالآ درو 1

 هراو راو یضغوط سوط پودا نایمع ران وب ا هد و

 نیلاةثرط . رارریو رلباوج یفاش بیثاب حوبق وند « ردقنم یرلکحءهدک

 راناسحا هفارح اشاب یدک هاها ی دیلی یر د ها

 یاب وه ز زوت » بو ردن وک .ةب هک یتا گل ولت رایج وق شا یدتا

 یندلکب وزون : مولط ی زوبهیقوت . نوک برف هک نیا هديا

 ندررش ینسبه بودیا نیبعت رایشاب كولب هم ربا . یدید« مریردنوک هری

 لا هاسشاب يلع راو راو بو زا یلالمرپ لاوحاو نوک ینا . یدروس
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 . ردراو یسشابوص رهش ۰ یانرهش «ییستحب ینماناق .ینارفنو یرادزد

 یخد یرادرس یلوقوق . ردک اح یحاصرف لداسم هنکب یریادختک ءاس
 .ردقوج تاغ یسهفاط یرکسع هدنغاحنس موروجوب اریز . ردمدآ مظعتم

 هدرا . رایدمهتسیا قسردنوق هرهشوب یناشاپ مزب یتح . ردیرب هزوزو ایقشا
 | ا دا : یدرپو لقا ید عر ةيكع ورک نحلصم

 .ردبارعکیا قرقو هلمییاقرق رهش .یدنلوا نامرف كما تکم نوکجوا
 ندلاءالع ناطلس ) اما . ردراو یرلوا یه « یلغاب زویجوا كس ترد

 یراک اغا ناسرامعم هدنحا یشراح . ردشعا رامعا ناخ ناملس ین ( یماح

 رادرتفد  یعماج كب ۰ ( یماح یرازاب لهاط ) . ردقوچ یتعام بولوا
 ندنعماح ناخدام طقف . رد راروہشم یماحاغا <« ییماح هسردم « ییماح

 هتماحاشاب ىلع هدناقوت .ردفطل تاغ ( ماخیی ) ندنراماح . ردقو یناکم

 قرق . ردب رارومشم یعاح یلح رلکب « یعام اشاب هلوا . ردناربخو فقو

 ل ا ا ار یا راد یر ید دراو یراماج یار رک
 .راویاخ ید ءیلاببص کم ر نوا .ردرومشثمو رومعم یسهسردم یزاغ

 ناملس ندرب قانوقرب . ردراو یرلهنشج یلوص تاعا نکا

 زونخوا . راو یک ددع جوا . ردشما لسم رہو بوزوتک وص نا
 . . سانش هتک ۰ یفراعم باب را . رددوجوم فانصا وارد ره بولوا یناکد
 عالم < یرامدآ اا بیر ندنراب جاتو اسلضو اتملع  یرابیلج
 ندنتفاطل كنساوهوبآ . ردقوح یرلهنمک دحومو نمّوم فورعم هلبالاح

 یرامدآ مت ٥ یو هروا بولوا هرزوا ترج یرلور كنر كننقلخ

 ضاس یراشداق . رارکهقوح اب رنک | ییاخ ۰ ردقوح هدیرلازوک . رولوا

 لرهش .ردقوج یرلجابو غاب هدلاح یغیدلوا یلتدش یساتش . رارونیرورازع
 ةعلقرب انب هشوکراج نوا قلوا نیما ندنرش یلاجو یلالج هدنفرط هلبق
 « ارش ۰ یرادزد ۰ ردراو یسوق رب ۰ ردکعوک اما . ردراو یسانعر
 .ردسانبمالسا اهلا .ردراو یرابناو یسهناخ چاقرب « یسهناخهبج یفوتسم

 همقح ندقاشاب رر ندنف رط تداعس هناتسآ نو ردوا لخاد هرهشو



 ۶۰۷ موروح هعلق فاصوا

 راوروب رحفلادسب ..یدغا راق اهد هدنلنلاف نوار م اه بوق
 « یرلنالوا هدراکرمس دلراغ وللوقهرق هجشولوا عياش ینج هلوا چوک بولبروا

 بولوا عج هنسوق اشاب یرارناسو یرلرتهم رداح « یرلرفن سو نابراس
 "ور واهزسهر » ,رایدید « ردقو زع امرد هغمقل اقمز رل هسرربق ی سهام «

 یرلپااشاب . رایدید « ناهجهرکوص « ناجالوا » هدهسیداسد « ربو شش
 ندنعلتقهیخذو داز هدازو اما . نکم كما قاروطوا ! رللوغوا »:توقحب

 تفک هجا هد . یدد «؟ رولوا نکع لیا قاروطوا هدلاعوا « رزولوا

 تکرح بولا ششخ هسک شنوا نداشاپ رایثولاوقهرق هرکوص ندوکو _
 ید ؛یتنیربق یترواص اما .رایدالشاب هفمشباب هکوب بوب هلرک | تآ . رایدتا
 .قدلو مارا لمس ندهغاراق بورک هرجحانابادخ ینامروارب اردک زا رب هلی

 شوک . كدلك هنبوک (یقادراب لو ) هدنعاسشب ۰ یدروک یزوک زوک
 تراز ر ۰ زازابان قادرا هد هارو . ردس رک ناملس لوا رو ددن ساق
 نودک كرت نافوط تعا ترد هدف ا ت یدراق یخ

 یعاحنس مور وج .كدلک هنلزتمیمهبرق ( ملیدقرق ) ۰ .قدشا اط قحال رب

 تولوا هداشک لپساوه هدهرفو . رودس ناملسم نوا زو ییا هدنک اج

 نادابا و زوم بر داوه دا لرک ینرآ یو روت ره

 . كدلك هنسهعاق ( موروح ) در و
 كهاش نالسرا چیلق ندراقوحلس دب موروج ٌةعلق مودراد فاصوا ٠

 یلعوا « هاش نالسرا چیلق ندنفیدلوا فطل یساوهوپآ . رارید ردیسانب

 بوردنوک هرهشوب یراهتسخ یلروج اس هجراژوو ی ( ازریم بوقعی)
 تیالو نابعا اما . ردشغند « موروج » هدا نوحکیدریدنشا بابتقافا

 . ردشمشودهنللا رب دنمشن اد و .رار د ردففحم و طلغ ند « مورروح»

 . ردشتخت یب قاحنس هدنتلأبا ساوبس . ردشمع هناخ مریداس هدنداروا
 الا واو یراع ۲۱۰ تماعز ۵ بولوا ها ۳۰۰۱۰۰۰ یصاخ تانک

 شب یونس هنسضاق . رداضق قتلها یلازوب . ردراو یسیشابیرچ « یسکب
 هماق « یفارشاو نابعا ۰ یفارشالابیقن .یعالسالاخیش . رولوا لصاح هسک -
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 لوچتآ صلاخ میس . راوینایبص بتکمجوا + یسهکترب « یناخرب . یماجرب
 ندعم یعارپوط كلرهش .رولوا موزوا دیذل هدنراغاب ۰ ردرومشم یسهروطو

 . ردشملیغب هتشپ هتشپ نوجا قمارا
 (ه) هبونج بناح هلتکرح هرکوص بودیا ثکم نوک چ وا هدهدرپشوب

 ۱ اف شی بک ع اسابا د لبا بوک ( اضهاد ) كرهدک تعاس

 لقادراب ) هدنبرق کلتفچ اشابنامش هشوک هداروب .ردسوک رومعم یلوازوب
 لرد | هرواشم هدن |. ردراو یرلهاکترابز ( ناطلس اباب ها ) « ( ناطلس ابا

 تهزمظع ندنفیدغا راق هرق . قدلوا هجوتم هنف رط غاط مان ( ملید قرف )

 هدنروا كرت قاحیص . كدتک هدنجا نارو و یدوا لرکح راتقشمو

 ا روضح هدنشاب شتآ بودا قلحهقول ردا یدعتو لط ههللادابع

 یللا  قرق یرللید هدهمشآ ینغاط ملید قرق دنع نالوا ندا داضم

 بواک ود یرافااولا نداتش تدش .یدلوکو ېرللب هدهمک لب بولوا ملید

 اا ءیلا هع اغالع ادختک ناه .رایدلک هاضقناد كرهنود هنیرک یمسقرب
 هود قرهدالهجراپ یرلهحکو ملک بودیا ناسحا لذپ ه راک زای یار

 راناوبح هلا بادع كس زو . یدریدراص هن راقاا كس رلراطق رطاقو

 « هناخ هج « لیقثراب عیج اما . رایدشا یغاط میلید قرق هج شوب

 راق یرتقودنص هنب زخو هناخهبج « رایش یسهلوقم یاواو خنطم « رالک

 یرارازع هلردبا لذب راناسحاو ماعنا یسادختک اشا هن . یدلاق هدنرزوا

 شوفو ندنآ .راددراقبح هنشاب كلب بودوروس هدنرزوا راق یرلکومعاو

 رکمتکهفرطرب . رایدقارب هدنجنا هرد یلنامروارب هجیکوا بوبالراووپ یتاشا
 هناضقنادورک . یدلوکود یرلقاباو لا كمدآ شمع بوبلاق رادتقا هدهسک
 ا هناضفاد . رایدرک نداتشتدش هد عور دلراناوح رادود

 كيب بوقلاق ندنسهرد میلید حاصلایلع . یدلوتروق یمیک ۰ یدلوا یمیک
 5 و را ندهداز یعدآ . كول هوکرب زمکیدهملس دا دلرکح تقثم
 هدهسا قدناب هداروا هدهحکوا . ناشغآ رارف بوبوط :ینشبلک رکسع مز

 ناروب «"یبد هن هدلبللافعت . رایدلک هنبهبنرم ولوا ندقوچ راناویح
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 هرهنبا یوص شوک بازبت هنبرازوک ۰ یدروطوا هنشاب شنآ هک مکه اما
 ثکم هدتلآ مابو مادو طیحو حوطس بویملیرک هراوا . یدلوا اتیا
 .یدلاق رظن بحاص بولوا صالح ندقلرص ی ناشا هشنا . یدلدنا

 يج . یدکوط نداتش تدشن یراقااو لا كمدات ی نوه تا لا
 .. یدتشرپا هوا یرادارف ديقان هتنارف ناز تا ام

 قارادنامهم بوشیت یکر ضخ ترضح هزمهلج یتلخ یرهش شوگوب طقف
 یاو بودی هداز ن رلراقوو تنزع كنقلخ رهشو یراببانح . رایدنا

 . هلوا قا یرلزون هدانند ییاره ی

 یزان كلم ندمجنمشناد لا . ردیساتب رسو -- شوق رهش شاتسرم#
 یراعاتفم یسلاهارهشو نکردنک هنحتف هبساما ناخمربداس هرکوص .ردحتف

 یسیلاها یرهش شوم الاح نوجکنآ . رایدتیا ےدقت شک شیب هناخ مریدابع
 هاما . رد راز وبا هنتمدخ هناح رو تاپ فابعم ندهفرع فلاکت

 نلوورذ نوحسمارتلا ةن ها ندم تناماو مازتلا EE یعاحنس

 یسهریوطو یوح تا شوک اک كس « صلاخ مس راطنق شع هربصم

 د ا شم هدا کالم . راردا هنس همس ا بور و

 ها ناسا . ردقو هدرابدرب نرخ یا یک ی وکا تب ظ ردراو

 یاب بوق یک توس صا نده آ ریابزا یک یخ هسلآ
 رلرمطنلاق رک ردرامط ید هدنمزر ز ۰ ربلک هب اطلس

 .راردباتمدخ زنا وز هل رالابعو دالوا ییلخهلمح لرهشو ۰ ردهدهمقیح

  هنسضاف یونس. رداضق قلها یللازو . ردبنسا ناب شوک ددی

 مدهنهاجشاج هدیسهعلق « رویلوا هبارخ"یرهش . رولوا لوصحم هسک ید
 هدنحا . ردهعلق بارخر لکلا عبم هدبزووا هب لار ب ردهدهلوا

 هذنرهش .ردزاو یرادرس یرحکی . یریادختک هاس . ردقو یشرب چیه

 وشراح . ردبارحم رب نوا . ردراو هناخ كس یناقوف ۰ یاستحت یلوتروا هتخت
 ةعرک , ردراو امار ندمارک طم . زدن غا تا یا
 . ردا قلافشلاراد هنسلاها "یتفاطآ كنساوه طقف « ردقو یسافشلاراد
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 اا . شمالاق هسمکرب بودا رارف یسلاها هلج كيوک اما . رایدرک

 ادخ دمح نکرک . رابدلک هنتسهبنیم لاله ندقلح | راناوحو تا هج

 وحفل ادعل . یدغاراق شیراق شكدەج اصاب هک یدب وق ارور « یدر هحیک

 ندنرب دردبا مش هرات زوروب سکه 4هحنلسد ردح وک بوتیاپ رابروب

 رلهع ر عام ادختک لع قانشو « اغا ىلع رادهبزخ تبان : یدامقح

 یالب هاوخان هاوخ . رایدلیا لیمح هرلدود یرلهاکراب هللا 1 جوک كردنا

 كوښب هداوه هدکدلک هلحم مان ( لب یلکرید ) د كرکح نداروبوید هلبا مظع

 رازبب ندن راناح قلخ هک یدلوا مب ظع ماشو ج لا یاتش و تولوا ربخا رب

 یاد لس رک داوا سای هرس: ابال هنر نولوا

 رارق هن . رابدلوا نعهدیا لمح ناسنا هل « ناح هن هنارارو فر ندا لوزن
 هراس ار و یاخ ا ماگ همش < هار هد یاب لو هم هاکمارا و

 هسیا یلب كاب یاکرید ۰ رایدیا یک ك رحتم تیم یسدلج اما . لو
 دارلزوغال وق هدلب لها «كراتکب یحاصتأرج هعاشاب .یدشلوط هلا راق

 طقف .رایدراوهنسورلیا زارب كلب لرهریدک [+] رلهلیچاب ندنلیق تآ هنیراقآ
 یو ر د ا کا ایا لا ہد « لب هلیجا هن .یدلوموک هراقینیه

 فر قرهلوا ریزوریز نازخ ردقوبو یرلراطق هود هل بولوا وکو تفک
 اهر هنافف و دایرف بورب ولا شالترب هسکره . یدلوا رده هدنجما نارابو

 ۶ رانا « یراناباتاف هج رام « رباك ادا : راکرخا اید را دلو

 واردرب اشاپ صاح ۰ یدلوا دامرات هبناحرر یربره بودا رارفیرقارباب
 اعو مررازه هلا OT کسع نالاق قاب بونمەدىا روع ندلب یلکرید

 شوک كرارطاش . قدلوا لخاد هنیرهش ( شوک هدتعاس )٩( كراج
 . كدتاماراو ثکم هدنآ چوا . كدب بورشب هدرهشو ییراساطو قاشوق
 یو نادو تایبح ندنکیدنوروک توکو ادا زار هدوداوخ

 دكربنج بیک رواق تقوینیدغای قوج راق هدنرلراید محعوناتسدرک : هلیجاب [۱ ]

 لوا هلیجاب رلیدید » : یدهاش .ردیش یرلکدیک هغایا بوروا هلیلبزق لبق تا ینجا

 . فلوم « هراق هم اب هسک هغابا ۰ هریتحرب
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 غاب . ردنادابآ ٌةبسقرب ناوارف یفارشاو نابعا .یرازابو یشراج « یایص

 (5) بوقلاق ندارو . ردناور یراهبراح نویع بویلوا تیام هنیرلهجابو
 زو یلا هدک ا ینانشابیوص یرقناک . هدف هنسهصق ( وعغرف ) هد ب

 نداروب . ردهصق یلناکدجاقرب .یلماحو ناخوعماج ۰ یلهحابو یلغاب « یلەناخ

 تقبس یفاصوا . كدلک هنیرومعم رهش ( هیسوط) هدنعاس )٩( بوقلاق
 رارکت . قدلو دنول حالسر رب نوا بولوا نامهم نوکر, هدارو . ردشمتا

 لخاد هنیرهش ( وریوک ) هدنوک یجنچوا كلردیا تدوع یرغوط هنوفزی
 دم یلوریوک رکم . كدلک تسار « هلولوو هلغلغرب مظع هدنجما رهش . قدلوا ۱

 . شلکنامرف هکمتک هنرزوایسلالج اشابلع راوراو ندنفرطهناتسا اغا
 وکو تفکيظع وید « !الاقهدنجما ناقلصن .لمدیک هدنق هدتمابق شقوب»قلخ

 هنیوک ( ناروا كب ) كردکتعاس ( ٩ ) هبهلبق هنب بوقلاق هدنداروب. راردیآ
 . قدشلوانامهم هدارو هدهلوا . رد وکر رومعمهدنندیغاط (ناش ) .لدلک
 دمع هداز رادرتفد بولک هشرهش ( نوهزی ) رارکت قرهقلاق هدندارو

 نونغهدانز هدمکیدید « مدربتک هراص تکی زون » . دشلرب هل نهدنقا اشا

 هشب رارس « تعلخ هني راترص كرهربدتبا نبیعت یشاب كولب کیا زيت بولوا
 ربقح کولب کیاوب . یدریدج قاریاب هلا یدمم كنابلک . یدکید دنبربس
 ینمان « یثاب كوب بییحو یثاب كوا لوک ینارج ابلوا» ندمکیدروتک
 قاریاب یتلا یعرکی كرهلیدبا قالا هکولب ییا یعرکب رکید هدرانوب . رایدرو
 کنآ نوا : یا بع قجآ قارا هعالوا تک رو منفاز ام وا

 بوقلاق ینوک یجشرب یمرکی كمرح هرکوص ندکدتبا ٹکم هدنوشز نوک
 دم یصی یناط . قدراو هنلزنم ( یلتفح اشاب یضترم ) هدنعاس )٩(

 هدنسارح نوفزیم . یدیا هدننکح كناغا روالد یرادحلس كناشاب

 بولوا رلارویو یبد « بوغاب راق هجیک هدارو . ردکلتفجرب راداوصح
 هس , هسیاهنره . رادشود هنالبواو , یبلاق ندهب وط یا ل
 . قدراو هللزنم ( نوک یحاح قالوق ) هدتعاس ( ع) كراکح دن ادش مالا

 هصانم یاجرب بوت | ناج رکسع هلمج . ردیوک یلهناخ زویکیا « یلعماج . یلناخ
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 ۱ .Ey را تاو نار ددع ی بولوا ببس هتسایحا

 غابد . ردقوب یشراج نیزعو فلکم ندنسهناخغاید لرهشوب . ردبناربخ
 نیز یرلناکد هلرلابدق هحکر ه هلغلوا هدنرانک رهن . زدروهشم یراراکب

 هدومرا ندننالوک او تالوصحم . راریراقح [1] هتشبلا بودبا ناغارحو

 هدنلحاس زکدهرق یسهکسا. ردروهشمیزب «یوامیلساو زب هنپ « یموزوا
 (ناغودرا) هدر تعاس شب بیرق اکو . ردقانوقر یرلهرا . ردیونسوءرفا

 ۱ . ردراو یسهعلق

 نادر نداق زو کم هرزوااق کو نیلا - ناغودرا هعلق فاصوا

 رظان هبهیق . نمهدیا جوع قولخرب هقذب ندمد آ ین . رونلوا جورع هللا
 ا نروک . رداف رک یسالعا ءهورذ كنهعلق . ردراو یسوف ربمد رب

 حتف یزاغ كلم یحاف راسکین ندرامور ینوب . ردیا نظ قجهلوا مدهنم
 (نرت دس ) هدخرات نابل هعلقو . ردشم هلا كناخ مریداس هدعب بودا

 یماحر, « یسهاخ یرادقم یللا زو هدهعلق نورد الاح . ردروهشم همسان

 هج بولوا یران زخم كنقلخ ورپوک . ردراویرارابنایادغب «یراجت ریصوصو
 اقر ثانسایشا هلزا لورپوک ۰ ردظ وفحم هداروب یرایش تمیق یذ

 اردرومابهقدنخ ا هملقرکسقرق «یزادزد. ردنلقاصهدتسهملق هج وق

 «رارریدلاق هلراءرقم یوروکواهحیکیه . ردراو یسیرپوک همصا رب كنسوق
 ۱۳ راک را لك مدعاشا . رووا نما یسلاحو لالح هلو
 . ردسهبحا كنساضق یلور وک ید هعلقو . ردقوح

 e ) لوک ) ردك تفاح ۷ ) هب رع بناح نداروب

 برفراو اد جافر و یا واجب و ییماحء رده رق رومعمهدنساضق نور

 . رومعم هدنساضف نوسز . قدراو هنسهعلف ( قوروص ) هدتعاس یتا ندارو

 هلدلکهتساضقنوتبز بوشآ یتسالبا زودن وقهدتعاس ( ٩ ) ندارو ۰ ردهبرق
 بتکم « یلمامحو ناخ « عماج ۰ ییهناخ كيب کیا هدنک اخ یغاحنس هیساما

 هب هعاشوءهون قرهریدلاط هدنجماهضج داومییرد هحنحالطصاقاغابد : هتشبلا [۱]

 . ردهلوا هدنامرک . رلرید
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 4١ و و هعلق فاصوا

 جام هک EDK RIE KI )ول KEDE )یک NIIENSIE NEDE NIE ایوب | هم اه مند هضم مد

 ید یونس هنسضاف . ردکنولغوا یحماح « یوک ناروا » . ردکناغا نسح

 یرحکی . یریادختک ۰ یبقن « یمالسالا خبش . رولوا لصاح شورخ كم

 ییارف ویرادزد هعلق نده دل وا لی اما . ردراو یتان « ی سنج ٤ یراد رس

 هدنسانغ یسهعلق یرک | رایلالج مان برع دیعسو یجمزاب هرق نکل . ردقوب
 ههعلق شاط نوجا صالخ ندرلنا یرهو هدنرلکدتا ارف تولوا مد م

 یسوف ترد هله كن هعاق يا . ردراشعا ان هعلق قار وط تاقرب ناف

 هدننورب و نوردنا لرش . ردهدشوراو هرشط یرازابو یثراح . ردراو

 یتلا شلدیا انب هلیسهتخت هشم یسالاب « انب ریکراک یناقوفو یناتحت لتیمهرک
 ندنراقداویص چ رک ضاس هنشبطو ما كنسهتخت . ردراو هناخ ردق كم

 كنسراوا ندنفیدلوا قوح شق . ردنسم رهشرب روروا قر لاشم وعا

 هدرایدرب هکراو راشکدود جاجوا یلهالک دمآ رم یک هرانم ضایب یرااجاب
 ب لہ شمر و تن رو ب .تباغ هرم « ردقو رلهحا عنصم هلبوا

 اغافسو یحالا هدهعلق شاط . ردرومعه رپشرب روتسم هلراتمهرک یم

 «ینارس اغا دم كچ وک ,ینارس ءگازنذّوم « ینارس اشاپ دم ییورپوک «ییارمس

 رب نوا ٠ هلع یعرکی . زدیارسشواح ناحا رودو یهلق «ینارس اغا نسح

 : لناوردابشو ضو ( یابد و ها
 یند ( عماج کسا ) . رددیدج عماج روتسم هللا صاصر صاخ یلهرانمرپ
 . ردهدنجا یشراحیسهمکح ..ردیل هرانم هتخت ( یعماح همکحم ) . ردبلنوشروق

 ربنوا . ردندنراهکت روهشم یرلهیکت ینولخ < یرداق « یسهکت رک | خمش

 قامت ت رای وب دا یسع یاح < ياخ اغا فسو یحاح ء ردراو یناخ

 بلاطو ماشمو املع ۰ ردراو یماعطالاراد ترا یا . ردندنراروه شم
 كنانا سوت حاح . ردراو یادم یک نکس قرفا دوو یو

 (یماج اغا فسو یحاح ) ندنراماح . ردمظع فاقوا لنوشروق یتکم

 کتنا.. ردکتافای دا مان ج ط ییتیف ار
 راج ۰ رداو یناکد ددع كيب ۰ راردیلترهش هد ماچ یسا هدنبرق عماح

 هلرهشوباغا فسوبیجاح . ردراو یناتسدبنیتم یلوبق تردانب ریکراک ب هشوک
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 « ید «یرلرابنا لالع «یرلحتریص وص «ییماحر . ردراو ینارفتردق یللا

 رئاسو یاج : ردراو یسهناغهج قا نادقم ۰ یرلیوط هدرخ ددع نکس

 ندنجاغا ماج یتاخ هلم . ردراو یراناکد جاقرب نکل . ردقوب یاراسمع

 < روکوح . رارید جودو هرلقادراب یلکزما هدهکرت . رلراباب « جودو »
 اردن اراکقرهاب یرازاس مان هقنو ء یقراش « هزود هرق « هضور « هروبنط
 . ردیقلخ كارتا زامن ی یسیرتک | ۰ زاس لها « اوه لها

 بولک هنس هب هق ( ورپوک ) كزهک رلهب رق رومعم بوقلاق هد نداروب
 . قدلوا رفاسم هنسهناخ اغا فسوبیحاح

 هدر یل هبت « یهرد هدننماد كنعاط ناشد ور وک نه هعاق فاصوا

 - ردانعرهملقرب انب شاط لکشلا عبر . ردا نایرج رهنندنناح ییابولوا

 . ردبا نایرج ندنید كرهش . رلرد « یوص یوک هغوب » هتیرب ندنرارهن
 کیاوب یرهش .رارید «زرولواطصا » بولوا دیمب تعاس رب ندرهش یرهنرب
 .رازدباقرغ یتسارح وربوک تقو یراقدشاطرلرهنود . یدهدنسهتروا كره

 روبع هللا مظع رسججاغا ند ( زرولواطصا )بولک ندنغاط ناشد رلرنوب

 شملماب ندنرلکربد ماجعنصمتیاغ . راربدیرهش « ورپوک » نوجیغیدنل وا
 . یدرارد یسهعلق ( رد ناش ) هرهشو هدنرصع هقلامع . ردسغ رسج

 ثلاسر ترضح یرسج . ردکعد وروک « ناش » هدهقلامع ناسل هکنوج

 ندور وکو هتشیا ۽ رد راشعا ا ند م کوس بولوا مدهنم هدقدل وادلوتم

 هدلحم مان « كلکتلح د الرد نابرج یغاشا ندنرهش وز وک بن کیا نک

 . ردندهقلامع كولم یسیناب كليا كنهسلقوب . رارولیکود هنمیظع رېن ( ارفاب )
 بوداحتف یزاغ كلم نددنمشناد لآ ندنلا كنیروفکت نوزبرط هرکوص
 کاخ هبساما الاح . ردشما حتف هلبا ناما ینوب ناخ دیزیاب مریدلس هرکوص
 ی ور دار کاخ تاقوت قضا « ردتماحز قضا مدنمکخ
 «ینوک هراپ قرق زوب . رداضق فیرش یاب هجا زویجوا . ردهدنفرصت ریز

 ( یوکهجناب» . ردهبصق یهناخ كيب( یوک زاغزوب ) هلجزا . ردراویسبحاون
 « یوک ناروا قآ » ۰4 یوک هد قا » ۶ «یوک ناتود.» ءهدنسەلق رس
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 ۳۹۹ هجوق ٌهعلق فاصوا
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 نیشن هبکت هلبا ربکت ینجات هالک هحیک یلکرت یاغدزو كناطلس زیزع هلبنذا

 . رابدتیااعد ریخ بوکچ كنابکناشیورد لج . یدیوقهمشاب ( ناجهدد یم )
 ریما نب محرلادبع خنیشلا )۰( زیزعلاهرس سدق ) ردانب ریک راک یسهاتسسآ

 نوف بول دملت ندنراترضح ( فاح نیدلانیز ) هدهسورب ( یوزر
 كنو باتک مان « هبسدق یاناصو N ردشعا لکت تولوا لصاو اتش 0

 كاوادج ناطلس هدنوضزض اب ریزان نم نر ای

 سفن فافک هلا قجهغا زکس موب رب نوجمرلهنعم تہج ندنفاقوا یعماج
 الاح . ردشلوا نک اس هدنوفزصو كرهک قّئالع نداند بودا لوق
 هک اب كسرلت رضح زب نع . ردلد بایزا هاکت راز هدنوهز ص یرارارف زاد

 ندل صاوغ هدفوصت لع . . راردا صلح ( یور ) . ردراو هدیراعشا

 . نعجا مهیلع هللا همحر . ردهنایفوص به یراعشا ندشدل وا

 مان (یوکروک ) . كدتا اشاعو رس بودا ثکم نوک نوا هدرپشو

 و هدراز هبارخ رهش مان ( نیسصن ) حاص نالوا يک با ندلح

 . راابیک كرحتم تیم بوشود هرزوا یسهبت «بوتوط یسهعرص هرزواتآ

 ( ناشاد)"ءلردیکهلاهش بناج ندنوفزرم ینوک اروشاعیجنوا كمارطا مرح

 ( هجوق ) هدنعاس )٩( . لدک یی وک « ناروا كب » بوشآ یغاط
 . كدلک هنسهعلخ

 هدنتسواكدنلب هتشپرب روهشمهلیمان « ابق هجوق » -- هجوق هماق یاصوا
 یرلورابو جرب ۰ ددراوتسا ٌةعلقرب پراتص تیاغ اما . ردهعلقرب كجوک
 یابرب ویهاررب کا جوع هبهعلق ۰ ردندایقهراکی ۰ ردیبم هلیاتردقدب په

 . ردردان یرانادندو جرب . ردراو یلاتحا قملبقبج ندرب یریغ . ردراو
 ییغواردنلق « برع دبعس ۰ یلغوا یحزا هرق هرک هج . ردرلاق ةمسک به

 یو . ردرالکد رداق هبهلوا بایرفظ ندفرطرب بودیا هرصاحم رابلالج مان
 کوس تولا ها رف نیت هرامور یر کلم نت تا

 یماضق یریوک . لکد مولعم یسیناب نکل . ردشمریک هلا كناخ مریدلیب
 زوب « یرادزد « یرلهناخ تا رفن ردق زویکیا هدهملق نورد . ردندنسحاون
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 .ردیسهلکسا . یلبراو هنسهعلق نوسماص هدلزنمچوا نداروب . ردراو یسهعلق»

 ا رد قا دو ااا رووا روک دەن کشا تونس

 رادبآ و زیذل « یزمکپ صلاخ یک یزمکپ باتنیع : ییانص « یاب ورشمو
 .ردراو یناکد زو یتل اهدهرتاسو هدنسهروح كنسهکت هددرب .رولوا یعوزوا

 یمایوب یوام . رارابوب ایوب فیطل ندنسایوب مج . ردقوچ یراناکد یجایوب .
 زب هب پوط هجرلکب هنسره نداروب راج هنی رايد م.رف ۰ ردروهشم

 نوع زر به یایثو هجارف كنقلخ معرق ۰ لر هک هلا ربسا بیروت

 یییدصب هجالا یدلب ۰ یشود یدلب ۰ ردرومشم ید یلسا هش . ردیزب <

 ید یرلهدرب و فشراح < یرازوب ناغروب تیج فیطل « یراکملق همصاب
 . ردقاقا ر مشم هد رلاز هک ردر ومسم

 نوشز یاهاکترایز

 نونف عم . هدهاشم نویع عبنم ۰ نییلاطلا بولطم « نیلصاولا ثوغ

 هحاوخ » ناکرت كرت ندناسارخ - ( هدد رب ترضح خیشلا ) هدهاحم-

 حقن رع ان هرهش هدنلاش كنوشزم بولک همور هلندا « یوسب دما

 8ا فرار ادخ:بوذح راتاب هدراماح هحنهاک رولوآ نکاس هدنمزرب
 یسهناتسا الاح . ردراو یقانم قوجرب كيلاراشم رپ .. یدیا هسمک

 بولوا هتسارنپ هلیرلهرخ ناثیوردو خبطم « نادیم « هتسارآ هليا رهق میظع
 یشیورد هنهررس زواحتم یزویکیآ . رجوک بونوق مدا زوبییا جیک
 توالت فی رش سی رب بوربک هنیراونا رپ ةبق كني راترضح زرع . ردراو
 اار كهم دحر . لا دادمتشا ندنراتناح ور كودي
 نادعمشو عارح حنصم یسهروح ترد كس رو . رولوا رطعم یعامد

 رقحو . ردظوفحم هدنجما بالود یرقف زاهجالاح . ردم هلا لیدانفو

 كنمراارقفو هناخاتسک الاثتما هنئیدح « یرخفرقفلا » ندمفیدلوا ابعلآ بح
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 .ندنراما .ردلبصا یزروک ناولهمرب هدنسهشوک لوص كنسوق كناخکسا

 :هتفچ ) . ردماعو صاخ هاکترابز ( ماح یکسا ) یسانب دمخ ناطلس یلچ
 شم ص وصخ هرلنیداقو كکرا بولواانب شوخ . اوه شوخ « فطل ( ما
 . رار هک راسج هە جک هدنشلن كنماج رارا . ردمظع ماجرب یل

 ..رارایوب بودیا تغابد نایتخس یزعرق « یراص « یاسا راغابد هدهدنلثرپ
 قدنمروح نرد كرا غ ياا بول ا

 لس ندنغدل وا میدق یاس . ردقو یلاعحا قمالماد رت هلمادر ندنراودو

 . ردهحملظم

 "لها یرلکب هت , ردتسردنت یتنلاها ندشدلوا را ریش یابصداب

 :ناکرت یآ یا بوق هغالباب هشاط یاعد هدف ۱ توقع او
 ندنراددناهام رار هلبا رابلنامعو رایدنمشناد البایو .راردنارللصف هاب رلهلسق

 .ناشد . ردئوروم كلم هذه لالا بولوا نشلرب و هسرللغوا ( ناشد ) نلک

 تابحبآ هع ندالباو .ردیک احو یشر تاذمان ( كبیدس ) ندن رللغوا

 . ودیا اوراو یتس ییراهجابو غاب كنوهزص یمسفر بودبا ناب رج نویع
 .یادشرب ناک ۱ .نمرولوصحم هحنیلدا اقسا هوواوبهنب هسعاب تهر ردقهن

 .هلیکرب یک ینیدلوا هناد زو بوقیج شادنرق شب نوا « یعرکی ندنسهناد

 لرلوصوب نوما قمالوص نالباوب . ریریو لوم هلک ناسکس هدیمخت
 :ندناوارف لام نالوا لصاع و اد ا ناشد : ددراد یباغا سم

 .یتلخ نوفزم هسلوا رلاغا هدنرزوا رنو . ردقلاغا یثخم . راریریو هصح

 .هدیمسقرب كيوص . رولوا رباغوغ هج هنب ن الا. راریریک «داربق رب یرب
 هل اش هدیولبرب 11 هنسهبحان یعابضاق (مزواق) هدنساووا یرهش كىدال

 .نوف زیم + راریراووص یرلناتسبو غاب بوق آ هرلاووا کهدنفرط قاب
 .هیساما . ردشمریو هنغاط ناشد ینسهقرا بولوا عقاو هدرلرب یلریاب یرهش
 ..ردتعاس ییا نوا كيدال.. ردتعاس شب نوا بولوا هدنسهلق كرهشوب

 .یسهبصقنارک رک : ردنعاسنوا یربشیشموا < در تا یلاووا ی
 -هجوقرظان هنیرهش یرپوک هدنکنا یناجلامش كنغاط ناشد . ردکاتعاس زکس
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 ندسنح یشواحو یصاخ ینوک یحندرد كننيدناللوب قالوا« راشعد ینشاب

 نوک ىلا هداشاب ۰ نایدلوا ناور هشناح دادغ هدران ۰. دتا قالطا

ASAا یر ) تری نقد بودا ثک  

 مر دلس او ردساتب رای دنمشناد -- نوش ز ةا یاخوا

 ا اع قا اا هدشلاآ نلاویس ال ..ردتشادما چک هدنزود
 نوجا مزاولو تامهم .ردقوب یرلوا اللصا هدنجا . ردانعر ةعلقرب اس رک

 ود نکاح الا ردفاقوا دا (ناظلسب ةدد رم ):یرپش ا راو یرانایسام
 لصاحهسک ىلا یونس هنسضاق . رداضق فرش قلهغازوبجوا . ردیساغا
 .مالتسالا خيش . ردقوب ینارفن رادزد ندنفبداوا قاریوط یسهعلق . رولواب
 . ردراویئان. یستح« یرادرسیرحیکب ۰ یریادختک هاس.«یفارشالابقنو

 ایران ها مریلا تمام ربو زوجوا
 رو راو ور خك رال هلا ما ٠ یاوغاو ناغاو ینارشا اشم
 یرادحلس كنا اب دم یصب یاط یحاص هناخ دلنمدنفا اشاب اصوصخ

 . نوا تاجو . ردروالدر مرک « ا ا یمبسا د اا روالد

 ` اللا یوج تابنرطقو تایلز یو ینمدنفا اشاب هلیرلاغا جا زویجوا نوک

 ملس تاغ قلخ .ردشالو كرت . یدعا رابمطا زج تو لس

 یعاط ( ناشد ) . زدرومعم رهشر لتمینغو قلزوحوا ۰ ردرامد [ ملحو

 یوا لوتروا. قارب وطو تیمهرک ردق كس ترد بولوا عقاو اتکا

 وشراح هلا ( قیتع عماح ) . ردبارحم ترد شمت « هلم ترد قرق .ردراو

 :ندنرل هسردم . ردرا روهشم ( یتماح/ یا دام ناطلس ) ههانجا

 : ردس ردتلارادرب ماعسرد ۰ قوح یسهرخ یسهسردم یا دار ناطاس

 کیا « ینایص بتکم ردق شمت < یارقلارادییا .رونوقوا ید ثیدح لع
 14 ماکت هددزب ) راو یاش ورد هک یدب .ردراو یاعطالاراد ترام

 تعاس و هرهشو برفاکو ۰ ( یسهکت ناطلس هقرخ ) دکب اط ناشد

 (نتولخ)و(یرداق ) هدنجمارهش . ردرلهناتسا ولوا ( یسهکت هشاکع ترضح »
 هدر راربرب هدیشراح هدنجا رهش . زاو هدیراناخ . ندراو هد راکت



 eq | یرلهاکترایز تاکیدال

 .اشم یساملع یزاغ ناخروا . ردراشعا اس رانا هدنس هنس ۸۵۲ هد یماح

 یراقو ) هدنسهلحم هروق ۰ ( ناطلس دواد اب خشلا ) هدنلا هعلق . راردندنحم

 یرابز ( هدد یاب ) هدلم یراقدقبج هللاقتسا جاج « ( قلرضخ تداز
 .هقر هدارو ید ( اشا ییطصم رابط یزاغ ) هلروفخمو r . ردراو

 ۱ . ردن وفدم هدیلاع

 لوانت رلتفایض میظع بولیدیا ث ا دز نمدنف اشا هد نوش

 «( اغا نیهاش ) كردیک تعاس ( ه ) هبرغ بناج بوقلاق هرکوص . یدنلوا
 اردک هدتعاس یتلا ندارو . ردم وک ناما لاا زوکیا . كدلک هسهرق

 . ردیبوکناملسم « یلعماجرب ۰ یهناخ زویکیا . یدننکهنسهبرق ( اغا مساق )
 .یرایا نداروب . كدلبا رلافصو قوذ . یدتیا راتفایض میظع اغا مساق هدنوب

 .یلهچتاب ۰ یلغاب ۰ یلعماجرب ۰ یلهناخ زویچوا . كدلک هنسهبرق ( یوکروک )
 .یتمعت تولوا نادناخرب قرعم هلسمان « هداز یخایروح » هدنو . ردیوک

 ی ەدىك و لغوط نوکیننوا .یدروطوفا نوک ر ناسیم دن ادب ناف
 رلهمیک مان « شواح یزورواح » و « یصاخ داص » ندنفرط هناتسا هدانئا

 .بودا س دح یرادو اشایهدن راکدد 6 زرد رابدهباقلق ال وا و و یک

 . یدراو رابوتکم هنشادرق كناشاب طاص . یار ی راطابرو لاقثا میچ

 ندشالو دادغ » . یدراو فرش صاوش ا هناشاب یضنم . یدحآ

 هی داعسرد هلبا راغلا ید و ناف قلاشاب نادوق اکس « كدنلوا لع

 یلاص قالوا نوک ییدتنا ینح یراقالوا اشا . یدبا هدام « كسلک
 .یوتکه وشو یدردنوک هانشاب ی رع یردار اا طاصو یسلاو دادغب

 : یدزاب

 شواج حییق بقلم کصخ دار هللا فرش طخ اکبس مشادرق منہ »

 .معالوا اکس هتبلا . مدتا سبح نکرروتک رافرش طخو یرلما قلنادوق

 هناتسا .شابم لفاغ .ثاسهقاب هنسهزاح هقشاب بونا داععا هغنادوف هدقراو

 شان لع راوراو مزبنع رد . كسهدبا رارق هدشوکرب بودبا رارف یک
 هكلفاغیشا تكتسح .هتلاوهتلا .زشغا دهعت کما تع نع هنفرطتلودردهلبا



 یمهمانتحایس یلح ابلوا ا

 926 )و9 REDE SIE )رک )یک )ورک )< DE KEDE KSI 9 )یک )ی 92 )هک )یوک یر

 نالوا ند ص ص ضام هدنسهروح ترد ردلکد قاحص ردقوا یوص

 . وولوا لخاد همظع ضوح ردنا نابرج نخس بآ ندنرزغآ نالسرا

 منا می ر اروا ترک همه لاک هک ردراو .ضوح فلح وکررت اما
 اک ااا واط يهدنسهروج ترد ياضوح لوس . مذا ليج کمک .

 شضاسروهشم هلیمان ( یزوک زق ) هدهجیلباوب . ردراو یسهنرق یننح ددع
 یادواج تابح راناج ندیا شون کردیا نابرج وص رب یک زوب ندر سم

 بی .ردرب چالوقرب یسهرا كيوصیمیا هلا وص قوفصوب هکوبلاح .رولوپ
 . ( ریدق یش لک ىلع هللا نا ) ردادخ عنص

 ادب ندهربحم رب نال ندقازوا هدنفرط قرش كکیدال د لوک كدال
 ا ا ورد ي نوا. ینا نآ .:رونلوا رود مدت کر یا یارظا

 « یتلابهنوط » اما . رازوا زوس قهسزاب لصفترب ینصلاصخ ودن اذل كانسرب یه

 ۸  ناداآ و رومعم یرانک كلج ردن وقفو دید ردق یتنوم داب

 ندنراغاطنوسز « هزوق « هسنوص « یراز ندنسهروج ترد . ردشعانود

 . ردهربش رب بلر بل . ردقوب یتااهبناجرب ۰ ریل یراوصردق یتلایمرکیناک
 " هدیسهیرق( زوطوا ) . ردهیرق رومعمو فیطل تباغ « ینوک زاغوب » هدنرانک
 ۲۱] كنکلوک . ردقو هدراددرب قاعاق ناقجهدهرقوب ۰ ردهدنرانکریحشوب

 ٌهطشق یرانخان كسبت هسصا هسرزوا یغناعاق یغالغوا یک یا هدنجا

 ۳ یخ رک قاسم راک ا یا اع . نما ات هام
 ا ها ر هدنورضرا کم لی هلغاغ قو رد لفحارف
 ۳ رویا قم ردعات زك تام نیموخ تککیدال
 یماضف نوتز هدنبظ هنس 1 ردطنارآ یربوک د . ردلزنمرب یساضق

 . ردیوئسو نوسماص هدنلحاس زکدهرقو هدنلامش یسهلکسا  ردلزنمرب

 .ردنوفدمهدنسلاع هک ( رک دمحا دیسخیشلا ) - كيدال یاهاکترابز
 .- ردناطلس ولوا . ردشلوا هفیلخ هنب رب هرکوص بولا داشرا ندرک | خيش

 سا ۰ ردرانوفدم هدعماح یسا هدیسکیا . ردماعو صاخ هاکترابز الاح

 ه باق يراد ر درک زبارب نوجا قمغاص دوس دارلنابوچ : كاوک [۱]



 ۳۹۳ كیدال بامرك شیاتس
 NEDEN EDENE EERE DEEDES طمع رم هضم رم مچ /

 ندراغاط ی هدنلامش ءلرهش یشاب هدكي وصوب . ردیا اورا یراغابو الرتو
Eهاکحرفترب هدلحم مان « رتسانم » هدنفرط بع كنهعلق , راقآ لوک  

 . رلرید « ینوص هجمار » هیوص ناقآ ندلحموب . رددایآ حرف رازن . ردراو
 هقرف کیا هدنلآ هملق ردنا نار یلوصو . رذوصر دیر دن وص هم

 .ردبانابرح هنحما « یسهلحهروف »یغاشآ ندنتراز « قلرضح» يولبرب .رولوا

 یاب » یراقدقیچ هلابقتسا نیملسم جا كنفارشاو نایعا رش هدیمسقرب
 بودنانایرج یغاسآ ندنراغاب ییزوق « ندنسهربسم یهاکترابز « ناطلس هرد
 . رشیراق هحبلخ كيدال

 « نالخ مهد فاس تعا قعر قید - كبدال ا شاتنرف
 كيوکوب . ردیبوک ناملسم یلهحتاب « یلغاب عقاو هرزوا یلاع هتشپرب هبرق مان

 هرکص ندکدریدنود ییرانامرکد نوا هج . ردبا نایرج رهنرب كجوکندنتلا
 هلوک كیدال نوحیشیدلوا هدنسهقرا یرلغاط كيدال . راقآ هعامریا لیزق

 بولوا یلهبم یلبق . راو یسهجیلیا ( زالخ ) هدنرانک دلرهنوب . زامشیراق
 هدبامرکوب بولک رامذآ هجرلکیب هبارآ هبازآ ندیحاون میجهدنمسوم زارک
 . راقآ هنیوض زلاخ یعایا كنهحیلبا . راریلیتروق ندصرومازج [۱] كرهمیج
 هدهدنساضق « هزوق » نالوا هدهفاسم تعاس چ وا هدنفرط برغ كنهیساما

 بامرک ) هدمجع راد . رارید « ما » رابع ههحلبا . ردراو هحیلیارب
 «یسلب ۱ )هدناتسراتات.رارد « هز وق » هدن رلابا هساماو كیدال ړل د (تردق

 . روند « هحلا» هدنانتس ی I » هدلوغ ناسل . رلرد

 هدنمسقر كنابامورو هدهنسو . رولوا ریل « هجرانف » هدنراف رط مور

 نیرظعف هغ .ردصا تاغ یتدروف ما 0 و و
 رشعق ارشع هدنسهحلنا راککرا . زاو یرهق ا 0 - ردراچ

 1 رولو یادواح تابح هسروک لد هدم هکراو قاش ضوحر لاث.جسلخ

 رش لب اد «كتا,لسغ : كمميح ۱ 1

 12 یانعتسا هدبل وطانا ۰

iرژ وند » یاج تردق )۳ و « بت هدهدنمسقرب كنبل وطانا  



 یمهمانتحایس ینچایلوا ۱ ۳۹۲
 : دت )ب۹ )بک RIDE یک Ne KDE یک REDE )یر SITEND E KDE )یک یک )یک DIE RIED یک و

 تلسا هو | راویماعطالاراد ترا چیا :راویاص کم ردقزکسنوا
e؛یرلکب .رک دلروک رومسو هرخاف هشقا ینابعا . قوح  

 « یرابدفا تاضق شما طض هلاع تصانم زواحتم یزوکبا « یرلاشاب

 رهت . زدراو یرامدا ملحو ملس ندتما یاحلص « یراماظع اشم

 یو یناراب قراعم 13 « یرایهاس لیلا سراف ناتس ا زا

 بویک شوطنوقو هجارف هقوچ . ردفرح لهاو راجن یرانالوا لالاطبسو
TSهشرزوا رشقاج هفطق یرلسداق . رارک باوثا وو ها  

 بونوتوط عقرپو باقنو رازع ضایب « كرهک هجارف هقوچو همزچ یراص
 یریغندراترابز ۰ ندماج  راردیا روبع هنابدوم « رک نی رع ابید یرویس
 تالوک ام . ردراشداق فیفع ۰ اص . ردقوب یلاتحا كنهمتک هبناجرب
 كا < یدومدآ یدومرآ ینوص كوك : ندنابورمشمو

 , كح هم كکدال E ندنککا هحاص هدنراتالو یلئاعع . ردروپشم

eزوراف .نوواف « موزوا ندنغیدلوا هاو ین قالبا ۰ ردروپشم » 

 روک دما « یاب غاط یتا » اما . زالوا یرلهویم یک را ۰ نوتیز « ریجن

 « هنلأب هلقصو هنادا هده  رزکب هلا ددکهن هکرولوا یمافصم لسع هنوکرب

 .ردک هبده تاعا لومناتسا هلرلوطوق ندنیداوا رادهحارو ړم تما لابوب

 ندنزب لصومو یروفکل كمج . یزب هم ضایب كغاطقآ ندنتاعونصم
 . رولوا ها اهد

 هردهدنسهلف لرهش . ردرپ رب هریسم یشاب كسوص اقیللاب - یرلهربسم

 . نسح . زاقآ راکیرب عساو روهشم هک د « یزوک كنرف» هدنقرش و

 . ردشمردنوق قنروخ رصقرب نوجنا قلوا هاکجرفت هنیرزوا كيوضوت اشاپ
 . رکرولواقوفص ردقوا وصوب هدننآ زوم .راردبا افص بودیک قوذ بابرا هل
 یزوک كنرف كرك . وص یللاب كرك. : رازاماراقج شاط ددع جوا ندنجا

 هدنجمارهش .رارالوص یرارب یکهاب .ماح .ناخ كردیا نایرج ندنجاءلرهش
 ندنراهاکحرفت . رارولکود هنلوک كىدال كرهردنود ی رانمرکد نوا هڪ

 نابرج ندجراخ بویمرک هرهش وصوب نکل . رد « یئابراکبقآ » هدیرب



 ۳۹۱ كیدال مدقرپشو هملقفاصوا

 . یدرت الالس هدبصقوت بوک یا فا هن سه نکا فرصتم هدهساما

 ناتسو الع هکردشفارب بودا اشنا هاب صاخرب لزوک هدرهش هلتهجو

 یرباج . ردراو یرایشالبطو یحوروق < یرامادخ یجب اتوب : ۰ یداتسا

 یسدلاو ناخ ناطاس موح ص . رونلوا طبض ندنفرط اغا روخاربما لوس

 . ردملسمو فاعم ندفیلاکت یسلاها بووا ینقو كن ( نوتاخ لبلب )
 . نهلیری دا هلخادم هد بولي ردنوک هک هرهشو ندنفرط یسلاو تلال
 . رولوا لصاحهسک ىلا یونس هنسضاق .رداضق فیرش لوا اروا

 ؛ یریادختک هاس . ردراو یفارشاو املع « یفارشالابیقن .*یمالسالاخیش

 : ددزاو یماعیخ : یما ناق . یو بلا رب یر یر

 انب هنیک ۰ لکشلاعیرص « شمکچرس هبامس جوا هدنب ونج كرهش یسهعلق
 رومشم . ردهلم یدنوا رهش . ردقوب ینارامعو راث | مدنجما . ردکح هعلقرب

 « غاط « هجم راب ۰ یدسوکهرهش « هک ۰ عماحکی ۰ زللک « كبالو : یراهلح
 هعج تالص هدنسنلا . ردراو یارح ید قرف ۰ ردیراهلحم یشحم : دالوب

 ۰.( ییماح دا ناطاس ) : ردیعماح فلس نطالس حوا . روش وا ادا

 ( زالک) ۰ ( یعماح یدسوک هرهش) « ( یماج هکت ) ۰ ( یعماج اشاپ دوواد )
 یوا يلهجناب « یلغاب لتیمهرک ر دق یمرکی كيب جوا . ردپ راروهشم یماج
 (نیک دجادیس ) یراروپشم ۰ ردراو ینهکت قیرطلها ردق ید . ردراو

 عماجکی هليا ( ماح کسا ) هدا یشراچ : راو یماج کیا . ردیسهکت
 « یاخ كب ملح ۰ یناخ ناسق : راو یناخ ید ۰ رد ( ماجیی ) هدنسهلحم

 یادغو < یا یلح ىلع هداز یدتقا دما دیس < یا یلعوا نسحرما

 لکم تیاف هدا وشراح كناشاپ دوواد ۰ ردب راروهشم :یناخ كتت هدنرازا
 ناکد ردق زون ترد هدنفارطا . ردبتایخ كنعماح هکردراو یناتسد رکراکرب
 : یژلروهشم ۰ ردراو یرابارس ناععاو ارزو ردقرب قرف هدرهش . ردراو

 یس ردتلاراد صوصخح رد ات فارس ك ینطصم « ارس یبیالا ۱

 .ردراو یراماعسرد . رولوا مولع هثحاسم نوک انوک هدنعماحیه . ردقوب
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 یوم ویو )یو

 بودک هب رع بااح هتب نداروب م ردیوک رومعم هدنسهیحان راسکیت قدلآ

 راک . قدراو هنهرق (اووا ناموق ) بودا روع ىلج مان نسک زاغو

 هنسهصق ( هسهتنوص ) كلردیک هب رغ هنب ندنا . ردپ وک رومعم هدنک اخ
 ای طمع : لهناع زونحوا هدندودح راک هدنک اڅ ناو دک

 كرهدک هب رغ هنب ندنآ ۰ ردقجهبصق رومعم یاب « یلغاب ۰ یلدجسم
 یناخ زوکیا هدنشاب كغاطرب دنلب . كدلک هیهیرق مان ( یسهکت یدواد )
 دارو . ردمظع فاقوا هدندودح یسهصق « كبدال »-۰ نادابآ و رومعم

 یسارقفو مادخ « یسهکت . ردنوفدم ( ناطلس یدواد باطقالابطق )
 نهدتفا اعاب . ردرهسک تما یاس ندمارک تاداس یسزک.۱ ۰ ردزاو

 بوسک راناب رقو یدایق زان یحضادیع یسهنس یدب یللا كيب هداروب
 كرد هغ بناح هم حاصلا ىلع . یدتیا مظع تفایض هدخبش هاکرظن

 كيدال . كدلك هنسهب رق ( دی ) بوک ینغاط « یل یلتس » هدتعاص (ه)
 . ردیوک یلهحاب ۰ یلغاب « یلصماج ندنسیحاون كيدال هدناحاس یسریص
 كردکتعاس (6) هر بناج هنی نداروب . ردرازغرمرب رادلوصح تیاف
 ۱ ` . كدلك هنسهعاق عدق رهش ( كدال )

 مان ( كيواح ) ندنسهرصاف هساما  كيدال مدفرهشو هعلق یاصوا

 كام ندردنمشناد هرکوص ندکدرک هنلا رامدآ هحرب . ردنا كتاذ

 هعلق یغناحنسن » ناخ ناملص ندنساما . ردیا حتف یارو بوک یزاغ

 هسرزوا كنوب .ربد « یغناحنسكیدءال » : یزاغ كلام ۰ رد « )هیمکید هرزوا

 لنایع .رلربد « یسهعلقو رش كدال » بولوا یمسا كنهعلق هرواحوب
 یلاحو یلالج هکردکیدال هنوق ۰ یرب : ردراو « كيدال » چوا هدنراتالو
 (كيدال روک) هدتلاا ناو هدیرب . ردشلاق قجهصق رب الاح ندنملظ

 هاغلوا هللافقو یسارو . رد « يیدال هسساما » و هد یرکید . ردیعاحس

 نامز ییدا حتف یتسهعلق هبساما ناخ دب زباب مر دلی . ردشمالوا بارخ

 . ردشلوا میلست هب « اشاپ شاطرویت » زسلادجو كنج هدیسهملق كيدالوب
 لو دي زاب هدازهش . ردراو یرامدا ندتما یاحلص بولوا قوذ لها



 ۳۸۹ راسکی فاصوا ۱

 نسح نوزوا هدرلاروب حتفلاوبا .ردبسنانب كريد فضا رزق مان « ناخ

 ماست هي( اشا دوم هجوف ) ریزو كنجالب هعقوب هدانا ینیدشاغوا هلا
 ادام ارت ادیهرج .ردهملقرب ناتمو دص شکحرس هجوا هدون . ردشهلوا
 هدنززوا هغر هجوم. راو توق مدر هه ف نون : دو لو
 ییماحر ۰ ردراو یوا ددع شم هدهعلق نورد . ردقو قدنخ ندنفلدل وا

 یلر وج ۰ یسهحابو عا نکل . قو رتاندرازااو یشراح :هدرلارو . راو

 رصتخودیفم هدنرانکیرهنلوکرک ندیانایرجندنیدرلاق موروج وا .ردقوج
 راصح ییوق * ردقلبشابوص هدنک اخ راصحهرق نش هعلق . ردراو اغ رب

 ندنراهوبم راصحهرف ندش بولو هدارو ینمدقا اشاب . ردندنشحاوت

 زمکیدتبا حدم كنەعلق . كدلبا لقن رب رب یاحم زمکیدروک . كدربو باده

 بدا مونا الاب ہوکر هلا ااغ قرەقلاقۋىاروب ىا ا
 هبغهنس نداروب . ردیوک تماعز . كدلک هنسهرق ( رادواح ) هدتعاس ( ) ٩

 هر هن نارو .دمار كد هم و یاو هارد تا

 اغا یلو (یرالک) بوک ی «كجایلک كسکوب و كردک تعاس ( )٤
 هدتماد قالب موک رم هاتف کا دک راک هو هه

 كردیک هبرغ نداروب . ردیتماعز كناغا یلو بولوا یوکرب یلهناخ زویکیا
 مورضرا هدنساضق رسفکسا هدنک اخراصحهرق .كدلکەنسەب رق ( كلتفج شاب )

 . ردشمکع یتسوت هوا بولوا هرغ نادابا مدندودح یرلتاا ساوس هلا
 . داك هنسهعلق A3) اردک ه مع هن ندارو

 هل وا ر رکی د هعلق یا یی « زاصح فای لصا» - راک فاصوا

 نکل . یدشما تکم هدنسارخ هجیلیا رکسع نکر دک هسمورفرا
 كنادرب ا ( یدقفا للخ  سدنفا اشا ندنغیدلوا شف یدمش

 عماج یکسا یندربقح . ۍدلوا نامهم هجیک چ وا بودا ها هات ات

 یلبیدفاناود.كناشاب ىلع راوراو یحاص هناخ كناشاب . مدلوا قوت وقهنماما

 . یدعلوا لالج رار هل اش لع لا ةدشسدع
 لزنم هدنسهب رق ( نازق ) بودیک هنناج بغ هن قرهقلاق نداروب



 یمهمانتحایس ینجالوا ۳۸۸
 سر اما سی سر ی ی

 کس نودوآ هغاط هاسهدلاو كم وضمها نوک را ون

 مدغاط هلا دا تولک هنافوط ناه رش تلاحو دجو « ردتاوحر یک

 را ها ااا یک ر 9 توان یوا كدا شلوکب

 ماح هحینسهق را . یدلک هعاب كردا عزجو عزف هدر . یدروسداتحارتسا

 » روالاووف ا لوهرب وس طارفا یمایضعارییه «:یللشاب كوس « ىب

 موصعموب هرکوص . یدشود هلماحو هتسخ ملدا . لدلک هوا هچاف هچاق
 م ردزوقطزونه هسا یاب . ردهدهموس 4 لندی کا ینا . یدلک هدوجو

 ی ت ندنکیددوک قلرجو هد ها . مملیب یتیدلوا هن هقشب

 0 0 . یدید

 . داکلغوا ینس هسروبب هد یسهلکه کد ویب قج وجوب هلاءاشنا ! اباب س ریقح
 كشورغ كيب کیا هیموب . لمریدتیا اشاع هراک و نایعا . زهروتک هلوبناتسا

 . مدتنا هفطل هد 7 کس < اکس یس

 ا رولوا بش یصرف شو هک راغاط بت یش راصح هرف

 یناملسرهم < سدسم < سم > ل هدرلغاط درر وک راد « راد ءرلراراب

 (هنکر س)هدراحارج ۰ شمرارید راغا شمۈکه لکن وب رایج وق ۰ رونلوب هدنلکش
 یسهصاخ هح اهد . رازک | ندشو هدهارا نالوا روحا . راروق هنمه

 ۱ . ردروهشم یساوبا هک | هقفوپ هشاول كرېش . ردراو
 مدنارسامتاهجو انبوب نادایاورومعمكناغا دا نابطهدنید هعلقنوکچ وا

 بودا تکرح قرهللا مزاول راسو رکش . هوهق ندشرا تولوا نامهم

 هفرط برغ . كد یلاجزب نکیر, ندنزلهرد ( تروق ) و ( لاووغام )
 لینمرا «ییناملسم .قدراو هنلزنم یسهرق ( اغا بوقمی) كردک تعاس )٩(

 .تعاسشب هجشرانکیرهن [1] ( كوکرک) هبرغ هنب نداروب . ردتماعزرومعم
 .تعاس(۸) . كد ندر فوخ مان شک زاغوب هلیسهرد راصح لیوق لردک
 < قدراو هنسهعلق ( دارم یجاح ) لردک

 دار یحاح » ندنسارزو نسح نوزوا = دارم یحاح هعاق فاصوا

 .ردیاح« تیکلیک » یکیدید ( كوکرک ېن ) هرزواینیدنلوا تراشاهدهلوا[۱]



 ۳۷ بیاحعلانمو

 BIE SIE RIE یک یا یک )کیک یک

 یسمرونک یشاب كندرک هلهجورهسقو . روبدا طض زاجاغا لاتحوا

 .دکلوک ك ردا اشانن یک , یناک بویایط هنناکد ربرب ا مالغ . ردلاح

 شک وودهدرافاطم ندنکع هندی او اش یکش وپ رس ‹قاىلاق یهلکوب .یدا

 ردق قتمراپ کیا یرلشاق . رلشما هیفارع هنشاب ینسهبووط تآ لوج هنوکرب
 .. یراقالوق . شمراوهنراقالوق قرهلوا مولکوب یک ینلزالدروا بولوا یا
 وکوا یرلزوک . راو ردق ینیراح دروک یریرره هدهسیا یک یالوق مدآ
 . ردهابس یرلکت رک . ردل وہ تاغو ردالا و رودم یک یزوک یشوق

 هکدریوبولآ سفن . راو ردق یناجلطب ءروم بولوا یک راقنم همصا ینروب
 ردقوا یزغآ . یدزابراج هنیرب یر, یرادانق یک ریکران شلوا یغافاص
 هلوک هلوک یزوبراق هدروخرب ۰ رولوا شیراقرب هسچآ ندقجافوا هک ك ویب
 ینا هدهتسیدا راو یشد یا زوتوا - یدردا لورا هفت

 ندنسرکعیغاشا یسکیا رکید  شقراص ندنسهکحتسوا یغاشا ندنغادود

 .ردب رتشابولوا نوکلمل یرلقادود . یدشمقحهرشط ندنغادود یراقو

 یکوک .یرلاوقبولوا قیج ریویق یحاص . یدراقآ یراایلاص ندنزغا امناد
 .یدیایک ینوچ هنانو كجه |یراقمراپ . یدیا یک یسدوکموصعم تايب
 ی ها مدلاق هدتریح بوروک یعوصسوب ربقح

 ردهدنایح الاح ! یی س مدید ؟ و یسەدلاو كموصعمو !اباب

 ادفمت

 . ید

 شم ندردصمهکلب < ۹ كب ر ید در هلماح س بازار

 : . مديد هشود ندهلوا ما

 وو ا اما . ردهفطل كما رم .مدالک | ییزو تم یساناب

 « مدروغوط قاداقرال انعو ممد ی . یدالوا مربخ اللصا ندمشدروغوط "

 ۰ ید د. راد,

 دهعلابیرق هدمدا یخ هلبا هرحو هلکوب ؟ ري 4 و ) باب س ربقح

 ندکلصدالوارب هاب ون هکیعراوكلاغ نط یه ١ ردشماعل واقلخ ا

 دو ترد او



 نیماداتعاینن یلحانلوا ۳۸۹
 )و9ک )9 )ورک RIED NDE KDE وه DE BEDE KDE KDE ورک یک BIKE نوک نیک یک یک نایک KDE نیک ویو

 لوقراکرخآ . شمالشا عا راکش ناسنا« هود  كشا ۰ رطاف توری دلاص

 درخ بوروا ندنسهلک ینالسراو هليا نوشروف لاناح یسیرب كناح یلتوق

 هباغا دمحا نابط بوزوب یتسؤب . شلوا نالسرا روفلایلع « شما شاخو
 بووق هرزوا ناور تختو نوما قلوا ماع ت اا د روک

 حود ید نرو یا ۰ ماع ادخ ۱۲ ردا هسزوب جا كنس وق یاد

 رخت هنناسط ود اورا یز لوڪ و یعاا ترد . ردا ی

 هنروق « رزاوج « هلح « دادغب نالسراوب نیل + یک پوک یناورسخ ییسهلک

 یرلپوتیک یسک یروکنا بولوا نوللارفسا .لکد یلعوس یک یرانالسرا
 . رددسار اقل هح.« بهم ۰ شقراص رو بولوا شب راق رر

 نا اوچ نوجکنا e نالسرا هدتفاقو هدرلغاطو

 ,نالقهدنراغاط پراص كراصح هرقو . رلیدید برا ندلوح » اکورلناح

 ء دروق « نالطربص « راصناص ۰ اودرز ۰ ینیغص ناب « یوق ناب ۰ ناشواط

 ندزکدهرقهرکر, . ردقوج تیاغلاقج « یکلبت « دروق هرق « یدروق قیدنا
 . شلهجراپ رادروفو نالق یرلقازف نانامربط هراعاطوب نوجماتراغبوقبح

 .ردراشمهمهراتروق ناجندقلوا راکشهران اویح یچتر نک رد هلا وآ رادود رم
 . رردا لقن ود

 ود موصعمر هدنکوا یناکد رز. رب هدرهنو = را

 .یدردبا احر هقدصنوجحما موصعمواندهدنورو نا بوروط هدنناب یساباب

 یتردقو تمکح لزا عناص . یدیا هدنراشاب زوقطو را ونا

  یرب ندنموق دوم و داع هک شا قلخ شابرب هلیوا همالغوب ن زوم راهطا
 شتلوا قلخ قرهلوا یشاب د ( لاصلص ) یهدنامرک قآ رکم شارب هوا
 هسٍایدرک . راو ردق ۰ تر « یسهنهل ناو « یغاباق هنادا ۰ هلوا

 رداق هفت وط ینا هوا رسوا ندرک فتو . ردشرب ردق هدنکلهغا لوف

 كموصعم بوراص یرلهجک هنیرالاناج كغوبح لاتاج کیا ندنفجهیمهلوا

 هل رلجاغا ۰ راشماناط لادا طبر یرلحاغا لاتاح وا هنناح کا كاسا

 ینسهلک كمالغ هتشيا . راشمنجحماص هرب ندنغیدلوا یلنرع ریمد یرلجوا



 هاج هدنسهروج ترد . ردعدآ زوب یا كم چ وا یطیحم . ردندب زون

 یرلویقریمد یوق تاق جوا . ردقوت قدنخ ندشیدلوا یراهرد راو محج
 هزکد هرق هکنوج . راردا هظفاحم .راناهکن زودنوک هجک . ردزاو

 ههساقو به یرفاع تیز انک نو
 ندقل رسوص «راطیرلوا اما . راو وا ردقشم هدنحا هعلق . ردراشمالقاص

 وص , ناررتک وج ندرپن یغاشا ۷ لا داع ردزارو ا یتاخ

 یادخ ۰ یحنریصوص هدنجا هعلق . راشبا یتقو هرصاح ظقف . راو یرللو

 ندنفیدلوا ییا چا نکل . رونلوب کتلچ نرو یراد قللیب زوب هدنرلرابنا
 . ردنعلروزآ هروک هتشهملق نوط هراب یللا كج رک . لوس ی

 هدهملقوب . یداربدلاف ههنرک برام دسدفا روو رادرف ی ام
 یغاشا یراعماح تارام راس . ردراو یماح حتفلاوا رصتخو دیقم
 0 نوش وا و

 . ردهناخ یلوتروا قارپ وط زو یا كس . هلحم زوقط  یشوراو
 ادا هعح تالص . ردبارحم ییا قرف هلج . ردرظان هلاش یرلنزور هناخ
 «یناییس بتکم ید ؛یناخترد ۰ یا ییا * یسهّکت جوا . ردراعماحرولل وا

 دا ناط هدهسلکد نیم ردقوا یراشراح .راو یاکد ردق للا زو ید

 یسهتروا . رد واح یراناکدیب ردق ناتسد رکراک یفیدلوا شمریداب كناغا

 هحنکس ه . ردراو یرلوف یوف هدنشا یا بولوا روتسم یرزوا .ردهارهش

 ۱ . راو یراناهکن « روناباق
 هرزوا وق هدنزوب جا كنسوبق رظان هرهش كناتسدبوب  نالسرا ری

 هسراز وک . راشمردلوط هلبا هشیتسیرد نالسرار هدنرزوا عساو ناورتخنرب

 یمرقهنیر كنليدبوچآ یک رس تفهردژا یییزغا . راشموق ثروت یا
 ناشن ندیناک روترحنخ یربیه .راو یراشید یربا . راشموق یسهجراب هک

 نالسراو . ردشیراق شب قرق ردق هام كنغور وق ندننرو . ررو

 كنبرانینسو یو نویق بوباشاب هدراغاطوب هنس یدب . شا یصاع كب
 هدهرابوک هرص هزآ ۰ شمش یک یدوم لبخ هی هییو شمسک یکوک

» 



 یم همانتحاس یلچایلوا ۰ ۳۸

 هنشهیرق( راردنزا ) كردیک تعاس ( ۸ ) هلاعش بناج بوقلاقهنب نداروب
 (ع) هلاش هب ندارو . ردهرقرب رومعم هدننوردیسحاون ناحرت . قدراو

 نواهدنو هماشاب اغا دما . قدراو هنلزنم ( اغا دما ناط) كرهدک تعاس
 ا مرا دوا نوجا مارا كلنوک نوا . یدتا احر یا تفاض نوک
 نداشاب یخدبقخ , یدنلوا ناجل قانوق هدرایوک هرکسع هلج . یدنلّوا

 هحرانک یسهرد راصح هرق ناش هقرش باخ هابرامد | اغا دما بولآ نذا
 . كدلک هل ( یراصح هرق نش) داردک -

 هرق نباش » اکو قرش راصح هرق س یراصح هرقناش فاصوا

 هکهدنک | اخ مورضراوب یز ۰ ردراو راصحهرق ییا . رارد ید « یراصح

 یراصحهرقنوفا هدنک اځ یوطانایرکید ۰ رار د « قرش راصحهرق »هدا

 یسهعلقبسهنسهغد راصحهرق . رارید « بحاص راصحهرق » هندآ هکردراو
 1 اج راب كاج ادتبا كلبا .ردیسلواهاس كننراشاط

 بودپا حتف حتفلاوبا هرکوص . ردشمع هللا كرامور یهدنوزب رط هرکوص
 . ردشلوا یتحش یب قاحنس هجهقشاب كرهلدا ررحت هدننرود ناخ ملس

 رایت (۰)۹4 تماعز (۳۷) هدنساول . ردها (۱۳۰۰۰) یصاخ كنکب
 یو تا یولوا یرکبع ردق كس کیا هلرکسع یماشا . زدراو

 ناسحا یلغوط چوا های رط قلهبرآ رلهرک ها . رولوا یلصاح هسک قرق
 كن وا هلغعل وا ناسحا هاعا رفس یرزو هخسخا یسارو یتح . یدشعلوا

 .رلردیدتبا لصاح شوغ كس یللا ندارو اغا شلورد یجلسمو دا

 . لصاح شورغ كس ترد یونسهنسضاق . رداضق فیرش قلەخ ا یللا زوب

 ٠٠ تاس . ردراو یفارشاو نابعا ۰ ىفارشالا بيق“ ینالتسالا خيش ۰ رولوإ
 « یستفم « یسشاب وص « یرادرس یرحیکب . رداغا دا ناظ یرتادخنک

 . ردراو ینارفن هملق لارا ردق یللا زوب ۰ یرادزد هماق « ییما ناب
 ا كر شکحرسهامآ -- راضحهرفقاش «هلق فاتموا

 یکی ک نویلاق زسنرسو زکر ید هدرظنکی . ردهعاقرب لکشلا مبسم هدنسالعا
 ۰مر شع . ردعارذ شع یدق كنیراراود هدهدفرط ید . رونروک

 اا ت شا E ای

 ا

9 
2 



۳ 

 AY كمتيك هنس دادما كناشاب ىلع راو راز نیا ا نیشبق
IERIE KEDE KDE RSD KDE RD BIE RE DD RK DM RMD DMITRI. 

 ج هدقدلوا یعولعمیْأم كرهلبدبا تءارق بوشت هدناحشزرا هیاشاب د

 « زرولوا هکوروغوا » رادنولهلج .یداباتروشم هلران وا .یدتا مجیرلاغا

 رار هللا اشاب ىلع راوراو . یدنلوا توالت هحتاف هتنوب هتنرزوا یراهد

 هدیزکكم « انا نسح لتا هلآ هلراغوط هکوا . یدلدبامنع هغلوا یلالج

 هکلهسیلط بولوا یغانوق ینیما خطم . یحرالبک « رایجهربخذ هلرکسع
 كنس نمرلا هللاءاشنا » هلبا اا شوواس هدباشاب لع راوراو . رایدتنک
 یرللاحو . یداردنوک رابوتکم ود « زهرزوا كمتک هنفرط هناتسا ا

 هلتدشوب یراراطقو لانمو لام ردقوب . یدتیک ندمشاب لقع ك ریقح بوروک
Haمدالشاب و هلا شیوشت زودن رک هی  

 زمکیدتیک هندادما كماشاب ىلع داوراو ندنازرا نیشق ۰

 ندنا « هنلزنم ( ناخ شاب ) كردک تعاس (۷ ) هلاش ندناحتزرا الوا
 ناملسم ویم را تولوا تماعزرومعمیسارو . كد لک هل زنم یسهب رق( سن زرا (

 هنسهبرق ( نانم خیش ) كردیک تعاس ( ٩ ) هلاعش بناج هنب . ردییوک
 هاکتراب ز . ردنوفدم درک هناتسا رب . ردندناکجاوخ تاذو ۰ قدراو

 - رمس لول ترضح » هدنیوک ( وراب ) بی رق هیاروب . ردناجاح بابرا
 ضرر هدهفاسم تعاس چوا ندنسهعلق نسح . راو یهاکترابز كن « یدنق

 هد ( هاش نامودروق ناب وج ) یسناب كنسي ر وک ناب وچ یهدنرزوا یره
 هبهنفد ی هدنسهرد (اغز) . ردنوفدم هدلحمرب هلیراترضح لوله هداروب
 نابوچ كلم» بولوا یهاظ شتآ رب ندنجنک لظموا نکردیا قلا شکهخد
 تاربخ بح بیم اما .راشمزاب زد ۰ یدلوا كاله لا هلج ( نامودروق
 هدزوایرهن ضر هډ رق ییععاق درک دلم یتهملق سیل . شغا روم

 . ردکت | یخدرسج یرلکدید « یسورپوک نابوچ » ؛یرسج یلهقلح نوتلا
 ۳ . هلع هللاهحر . ردروطسم هنمان هدنررزوا یراحرات



  REیلجایلوا سیاحتنامهمی 
1 KERDE ویو یوم ویو یوم وب یوم یوم و 

 یسوروق تود هدنرازابو یشراج . ردروهشم یدود هایسو روم « یسیراصو,

 یراع هچهقشب . رارروتک مدهراواد راس كو لو یک یرلکدشبا عیب

 | یار .راردبا هنر هلا راو كلنوک ییزمکب تود نوک انوک . ردراوا

  رهناختسسهدنوک کیا یرلهوبمم ردقوجیرلهربسم . ریو تابح هزات هنجما

 . ردرهشوب ندا تمینغ هلا هویم یعورضرا . ريایروتک همورضرا هلا
 تکی ةناتسا ( یعاقم رضخ ترضح ) هدنچا رلهجاب - یراهاکترایز

 تراز ) ۰( یدنفادلاخینیش هناخمولوم ترایز ) .ردمانا هکترابز هکردنآیشآ رب
 . نکردک هنسازغ رداج بولوا ندنراریزو میلس ناطلس ( اشاپ مدم ریزو
 طقف . ردراو یرلتراب ز قوح اهد . ردشلدا نفد هدرهشو داردا تافو

 نهار رو خاک بودیا ت ٹکم هلا اشاب نوک چ وا هدرهشو . لئد زم ولعم.

 تالو لاها قلا یرللام ام ننه یاح وروقو

 ندنفرط ۳ ارت نامداشو رورسو. رایدشا رلتفایض میظع هیاشاپ

 . هدر. یدریو رخ یفیداوا یلالج كن ( اشاپ یلع راوراو ) بولک یادت

 ۴ از رادرتفد هنسدادما اشاب ىلع راوراو كرهر و هاا نتیوررنک بوکس

 : یدیا وش لا كیوتکم قیورتک یدلبا توعد .یضدفا:

 ` ندنتلاباساویس یر, اشایدجا هرابرازه یریزو كا مهاربا ۳ «

 E هدلاو هلبا رک ندناتعاو TS .یدتا ل نع:

 هلرکسع لاثم ارد كرهبوروس قاآ » هدیسه ء یدلک رله رک ندناطاس

 . بقلمو یتفم . ییجنج < « یررزو هيد راو ماوعد هلی عرش بولک هرادکسا

 اغا نیدلا حاصم < , یادختک یلج < E یر ع یا

 لوزعمندساویسهلیارکسع میظع نب لعوا م . . راشمد « زکسههتسیایشیواچ

 کوا داوم ۰ لعوا اشاب ريشا « ا اشاب دم هداز شواح هتل ودرد بولوا

 جوا مالک لصاح ۰ غوا شواج كحوک یناشاب هبهاتوک . لغوا اشاپ یزاغ

 . .ممدزوا تک بودیا عمه ودرا هليا اولربم ر نوا «ناریمریم ید  رزو

 ` هدنتلا یسهعلق تاقوط لهسروهتسا قمراتروق يشاب نداشاب دما هدنسرک ۷

 . «لیدک هنفرط تلودرد بولوا تهجکیو لدکی . مدیا تاقالم هلکتس



 ۸۱ یسەعلق ناجنزرا
 BIEN BIE IIE NIE SIE KEDE NDE SIE DDE SDE DDE BD DDE و96 نیک DIE DENSI NIE SIE )یو وه

 جرو قدنخ هدکدتبا ناصع هدمورضرا اشاب هزاآ . ردقجاجلا رادام

 .شولوتروق ند هزابآ نکل . رایدتا هظفاحم_بودبا رمعل یی راوراب و

 هرشط . ردراو یسوبق ريمدرب . رلیدلبا ماست کا یهماق راجان ندشیدلوا

 زوکیا هدهعلق نورد . روئلوا روع هلا رهح ندقدنخ هرهش ندنشوراو

 .هعلق ارز . قوب ینرامع راس . راو یعماحرب « یوا زسهحاب « زسغاب ددع
 یرابناقوف . راو روا ردق زو زکس كس هدنشوراو هرمشط . ردلمراط یجا

 هه ردق یدب . ردعماح یسیدب « راو ینارحم شعب ی یقح . ردردان

 بولوا ( یسهبکت انالوم ترضح ) یراروهشم كلا . ردراو یناشیورد
 -هکت ید یدنقایلح ندانالوم دالوا . رولوا انالوم رود هحکیه هدننورد
 طخ كنالوم تاریخ هدنسنهناخشک ردبوق یاقوا . ردنوفدم هدنسهحاس

 .( ینالکرداقلادبع هک ) . ردراو فیرش "یوتتم هدر, « تنه مالکربهایتسد
 ردنهسا هلا یا ق رب یراروهشم 2ا كرلماح . ردروهشم یند

 کم قرف هدنسهل رکس یزو. ردراو یل منا راقد نوا

 هدندحسموعماحیه ندنغیدلوا قوح یسهلط هللا احلص « املع . راو یلافطا

 بحت .دیشر « یذ . رونلوا سیردننوف هفاک .ردراو یراماعسرد یسح

 .« ریصق بایتلاریخ هیسهلج .ردراویرامدا اح .قولخ .یلصم .مهف بحاچ

 ریرح هيد « ردنف | ترهش » .رلربک باوثا هصبق بودا لمع هلی رش ثیدح
 .هفیفع لا هیودع یرلنیداق اما . ردقوج یرلازوک اجماج . رازمیک یبال
 .یروس ابید هنیراشاب « همزچ هنیراقیا . ردراروتسم هلیا راغراج ندنراقداوا
 .هدنآ رللامتمیقیذ عیج .راویناتسدب رک راک  كجوک .رارزک بوکن بفرع
 هغدلوا یماوه . راو یناکد رصتخ ردق زو ۰ یللا هدنسشراح . رددوجوم
 راق هیاروب . ردقانوق کیا مورضرا یریشآ غاط هدنفرط قرش . ردلیهس

 . لکد كيسک | یسهزبس شىق « زاب ۰ زامروط هدایز ندنوک چ وا طقف « راغاب
 ۱ .ردروهشمید ومرآ رادب آ ولرد شش نیا دن . ردناوارف ینابومح یه

 7 (یوزواكنوا ).رابدر و د ومرآ رادنآ ولرد ید نوا نداروب هناشابیتح

 ضابب كنسوروق تود ۰ یسوروق دومرآ « یسولادرز . رلاق ردق هبهجنلک



 ۱ یمهمانتجایس یلجایلو! +
 رصص مو صمصج یم BDC DEDEDE DUDE DIETER )926 یک نیک

 ؛ ندکرپش» . یدمرو هدهسیدهتسا ندناخ مربدلس یهاشداب ییا و روع

 . یدشابهتیزوس كروت ناخ دیزیاب مریداسنکل . یدید « هلیا درطندککلم
 رکسع لاثم ارد روع . ردشلوا بس هنعازت هلا را نلنامع كروم هعقوو

 ربالج دجا ناطاسو فسو هرق نکریلک هنرزوا ناخ دیزیاب مریدلس هلبا

 ۱۳ ۱ اطلس ورا هرصم توق هراس ندهلادا یو
 كلام ( نسح نوزوا ) هسرافرط ناسجنزرا هدندفرط یرب ۰ ردراشمشود

 هدنب رق یناخیولوم الاح . ردشلوا یحاص هطخ و هکس هداروب قرلوا
 تولوا یلعا نانج لاحرادزیاب مریدلس ندفرط یرب . ردیهاظ یسهناخحشرض
 یزلهدازبش هرکوصندناخ مر داس .ردشلوا لقتسم نسحنوزوا هسیاهدناحشز را
 و جرهییوطانا هدننانمد راسلح هدازهشو ناعلس ۰ یسع « یوم

 . هح نوزوا نامزوا .ردشلوا هاشداب لقتسمدم ناطاسیلح تیاهنبولوا

 لآ «ینامعكلم ردق هننامز حاف ات نسح نوزوا ندنیدلوا یتقوهفمشارغوا

 هدشاواص روهشم یو اف هدنسهنس ۸۷۸ تام 2 هاقع از و۲

 یحافیعنکیا كرلاروبقرەلا یبرافرط ناجشزراومورضرا نوتبو كرد بولغم
 هدنوژب رط هاکل هداز بش لس ناطلس هدن مصعناخ دن ناب یراء رک وص رم وا

 ناطاس هرکوص . ردشمنا طبض یناجنزرا بیرقنرب لیعامسا هاش نکیآ یلاو
 : ودرا هننرزوا لیعامسا هاش هدکدتا سولج هلتکوشو ناش هبینامع تخت حلس

 _ یاجتزرا وهلا ناما برحالب هدنسهنس ٩۲۱ «سشلک هنسارح ناجنزرا بوکح

 وغ نالن: ردیلوا ىلا اف كناجتزرا هدلاحوا ۰ شلآ

 ۱ ۰ ۱م یک ام نوا زرفم ندساخ اعا د اغ مورضرا
 لا هسک ىلا هنسضاق ۰ ردراو یسارقو یحاون . رداضق فرش قلەخ

 یارجیکب «یربادختک یهاس«یفارشالابیقن ,یعالسالاخیش. ردتموکح .رولوا
 نت یراهاح ۰ ردراو ینارفن هعاق تراحم بابرا ددعیللا زو ۰ یرادرس

 ٤ لکشلا عیمهدنسهروا كناز فحرف یارحز ودر یمهعلق .ردیان رهشویماغا

 .ردقاجلا تباع یراوید ترد اما  ردانعر ُهعلق كچوکر نفت
 25 ردعدق هعلق . لکد هرزوا تناتم یرلهلق هدنسهروج ترد

 : ۳ ی و کی

 ی یاب دنا اصل ها صفی

 lk A E ی زا نیش ات یا ی
, 8 



 ۳۷۹ یسهعلق ناجزرا
 e یو )۵96۲۰۹ )بک )یک )یک KSI یک KDE KOTEK RSD یک و9 )یو

 هحبج ) هدتاس (۱۰) هلبا رللوو بعص هاک ءاک هج راتگ یرهن تارف هدندارو

 بناح هتس . نما ناکمر ناداشو :نامانا هدعدقنابر , قدراو هل اب ( و

 .حساورب بوقلاق نداروب . قدیوق هدزعاج غاص رهن تارف لردک هلاش
 رومعم 9 ۰ ناحاردا . هلدلک هنسهرق ( نح ) هلردک هرجا ارح

 .ید ہهرزوا نرو مظع هدلم و . ردروهشء يک ۰ ینو تر و

 یرایابوقلاق ندارو . قدلوا رازب ندزماحبوکح ینتحز راراقو ناروو
 . كدلک هنسهعلق ( ناحشزرا )

 لاثم مرا غاب رب یماروب . ردیلام مورضرا فرص س یبهماق ناجزرا
 تباہ .رلشءا رادتفا فرص نوجاقاوا فالاماکو كولم كسهع بولوا تشه
 مر دل - كناخ دب زا مریدلس ن دلا یهاظناطاس نالوایهاشداب یسهنش ۵6

 روصنم هسرولوا E ماقتنا نیاید اک توک

 ناځ زرا تولک ه هساما ینوک E سات یاوف هبساما هنر وک یشدلوا و

 ندم لاک ءان .دنکیدتیاماستهدب زبابمربدلس یخ راحاتفم كنسهعلق

 مریدلیب هطخو کس نکل . ردشماناسحا هنیدلآرهاظ ناطلسهنیتخت ناحنزرا
 موح رع ندلارهاظ ناطلس هدنسهنس یجنجواكلاحوب ۰ ردشع وقوا هنماندی یاب

 . ردشمرک هللا 2 (فسو هرف ) ندنراهاش لنوف هرف یتکلع هدشیدزوا
 ندنکیدلباروهظ رونب روم هرکوصندقدلوا فرصتم ردق هنس یدب یخدوا
 دما ناطلس زرد داد بوقارب یتحارو تحت .ندنفوخ فسو هرق

 . ردراشمنغص هنسهباح لط كردیا رارف هناخ دیزاب مردلس هلا [۱] ریالح

 هدنرصت له هاصوصخ بولوا تاذر ردتقمو دا تیاغ هیلاراشم ناطلس [۱] -

 هدقارع نامزوا بولوا نکنرو رادبآ تیاغ یراعشا . یدبا یحاص هروب رب كويب
 « بت هرزوا یناسل یسراف نالوا ذاحا یمسر ناسل هنتموکحو نروش مکح

 ناطلس ناودوب تک . رددوح وم هدنسهاختک عیک هفوصایایاود انکم

 یراهشا یسراف كپلاراشم ناطلس هدهسرولیدیا دانتسا هتیرلترضح لوا ناخ دما

 ود ( یسیوا ) EE كن رالزغ . ردتنات هليا هیخرات نیهارب ینیدلوا

 ناتس. ندنسهمااطم كناود هنن ینیدلوا ( یسیوا خيش ) هدكنمسا رب ىنا داب

 كس رال. ردنشالد ردق كج هل دی | دعهقئورب نوعتایدا یسرافناو دوش 5 رویلوا

 رشت كرهلدبا هجرت اظن هلغظ دل ( لوا ناخ دجا ناطلس ) هدهکرت هلتقو یمسقرب
 ۰ ردشمامه دیا ماود هدهسشلدیا



 یلجایلوا ۳۷۸

 مو فم ییمم موج یمصیممجصمصصصمصک

 ۱ . .ددراویجنرهص وص ددع و هنیرب یرب هدیغاشا . راردیا شعععفد

 . ەدكرېشوب .ردوص یلزوطیرکید « وص یلهلجرهک یرب « تابحبآ یسیرب
 ۱ و اا بواوا هدنک اع مورتضرا رپش - ردلاع ح ودم یراازوک

 1 . رداچ ندنتالوصحم . ردراو ی دما قال ین سود بیع اما

 ۱۳ ا مت «یرنب قت: یزوط طالو ضا« ىر
 ِ .. ندرلرب یک یری هبشی رق كه رش ماش  یرتس رول كنللدم . ردروهشم

 ِ .(یولس) هنیراغاط درهشو وک هدر ٠ ردمضهلا میرسو دیذلو رت
 . كلوب یتاخ خاک . رانوق هنیراغاطو ناتسوب بولک یهلا ریطرب هدنمان

 هلی زوط بولوب ییرلکوت كردبا دیص یشوق بوراو ندنرلکدلیب ینمسوم
 و ا تاع. راردبا لوانت قو شنق . راردبآ یثروط

 :رارج وکه رل و لهس راس یمسق داراشوق نالتروف ندنرللا ۰ ردزاو یم

 6 ناطلسیزاغ كلام ) هدنشاب ج ہلا یترابز ( یدنفا دنک ) هدنبرق رلاتا

 . ردلکد یو نابراک ندننیدلوا عقاو هدنرزوا هارهش رهش . ردراو ینرایز

 رهشو بولک ندنلجناطلس یلمود یرهن تارف بولوا عقاو هد ربر قاشاط
 ۰. كردبا نارج هرغ بلاح بونالوط یتساق كنەعلقوب « رالوص یتسخارا

 ۳ .. هدفی ) دا ) ا < ردا ۲ روعندنجمایدارک | ( یوزر )

 E ی (E هدنن رق. هطالم یره تارف و ۰ رولآ

 ی لا ی و انا
 . نمدی رونعهحنىمکک هليا و

 . .. . یاچ وروق نالوا یلام كناشاپ ءرکوص ندا هک نوک جوا یربشوت

 ۴ یدل شورغ زو ید ندنلام قاوب بوروک ینسهبساحم كنسداوبوو

 ٤ نح ریما ینیما هلزوط . د شو ع زو قرهلوا هدف ترجا هربقح

 aD  قدلا شورخ یللا زو نوا لام ااف نداغا
  Eهدخاک هکر هدندوع توک یرحراشا رام 2

 هحنرانک یرهت تارف حابصلایلع نوک یستریا . قدلوا نامهم )٩( تعا
 ردتماعزو یوکرب یلەناخ زوکیا . كدلك هنسهبرق (مروش ) كردیک .. .

۰ 



 ۳۷۷ یمهعلق خاع ۱ 9

 یسوراقوبشوقوب ندایقوب .. رارید « ایقیل رک هیایقوب یسیلاعا رهش ۰ ردندهلل
 كنماج . راو یماح یلوارب « یا ییا « یاغیبا . ردبشوراو رغ
 یرمتارف برف هنابک هدی د ۰ یا یحاروح لصتم هب همکح یر

 ۰ ردقون طار هدنفارطا شوراو . رد « يا یرادختک » هدنرانک
 : ردشنکح رب هجوا یمظع ةف یراقو ندشوراوو

 .جرب۰ ردابز ُهعاقرب انب یدادش ۰ لکشلا سم  یلاکشا كنسهعلق خاک

 .ردقو ناه یرظنهدندح رس مورضرا . ردشملساب هلرلشاط4لوس یراورابو

 .زا تباصا ررض ند ا اما. زاو یسهلاوح لهس یروغ| هسرهن تارفابا

 هدیجوا . ردراو یرلوق تاق کیا یرجا ندنآ هلآ یسوقرب رظان هبملق
 هداوصو غاص هدنزو ما كنوق ی ادثبا . ردرلوق ریمد ندتم « عصص

 راطنق چوا بولوا شیراق رشید, یعرکی یرادق . ردراو راپوط منوط رشکیا
 توقلاق تی رغآ هلو هک ترش یارو. نرالا رهط مد

 ؟راشما عضو هدبوراقیج لصن هنیرزوا ابق نیطایوب یراپوط لکشم یسهمنا
 ترضح ناگوریترب ۰ یاولم زروکرب هرزوا یسایلع هبتع كنسوق یهدیرجما
 . ردراو هناخ ردق زون یتا یلوتروا قارب وط هدهماق جا . ردشملصا ىلع

 بوقمیهرق ) هدنسیرجا . ردراوا ُرسهجاب « زسغاب شم وا عقاو هداحم راطنکل
 هعلق . ردقوب هناخ ییهحاب هقشب ندنرلهناخ كن ( یلج ميهارا) « كن ( یلغوا

 یادش ددعش هذرلر نالوا یلاخ یتح . ردقوح هللاخ "یخارا لطع«هدنحا

 . ردولوط هللا یرادو یناج ج رپ یر, ندناخ مياس یسیرجا . راو یرابنا

 هدورصامنیح . ردا نظ شلدا رانا رد هد رک ید یو لوک

 یحوا . ردراو بارح رب نوا هدهعلق جاوب . راریافافک هلکنوب ریس
 . ردغدق زرطو رک تاغ ( ییءاح كب ) یرحا ندنسوق هعلق . ردعماح
 یرارکید بولوا لمرانم هک ینادع ام ناو : ردراو راک رک رکو
 كوك كوس هدنتسوا یسهلق رادیپش هدنلامش كيهماق .. رد رادحتسم زسهراش
 هلا لو وص همسک نداق یعاشا ندوق . ردراو بوط ددع کیا زوت وا

 ول٣ و نناروا عفو رضا نیح ۰ ردراو یلوب وصرتیا هرهن یغاشا ات



 , YAیمهمانتحایس یلچایلوا ۰

 : ردینیمالزوط ناروطوا هدنسهرق ( روموک) یلناخ زوب یدی یهدهفاسم
 ..ردقاف | روهشم هک رولوا یزوط ذبذل ندنزوط رش ربق ۽ ضاس ندراق

 یتاوط زوط رامدآ ناقیج هنغالباب لوک كيبندناتسناکروتو ناتسدروکعیج
 ۶ . یوقوقیقر نالوا هدنوبهدیحودعرب كرېشوب . رارولآ ندنرهش خاکوب په
 ۳ ا ا اور: ردقوت احا قلوا هدرابدرپ كنلاثم هکردبزب رداح
 خاک » هدسان هنسلا یتح . رولوا یزب یک هم فظن « العا ندنزب (همارد

 ۱ ۳ ورک ردشلوا لثم برض ود « یزو هلدروماب « یزوق نانزرا « یزب

 ۲ ندنرلغاط ساحرک ینوص روموک ندیا نایرج ندراغاب هدنراوج یسهیرق
 3 یسهچن( یزاغكلم ناطلس ) يهدهفاسم نول رب هدنید یسهعلق خاّعو بولک ۱ یسهنکن( یزاغكلم ناطلس ) یهدهفاسم نوکر هدشید یسهعلق خاک

 . (كرابم)هدنسهلباقم ابرقت كنوب . رولوا یقالمو بصنم هنیرهت تارف هدنبرق
 .ردیصاخ كنیرالوق یسهعلق مورضرا بولوا یوک رومعم ۰ ردراو یسهیرق

 ۱ ۱ ندا اات ی هبب وک كرامو -- ادخ تیکحب

 ۲ ما یرلنوک شق هکوبلاح . رولوا زو بوکوط رللالز با ندا نایرج
 قلخ تبالو هل . ردراکدرورپ تمکح بیج . رولوا قبلا هدایز ندنیوص

 . هلی . راردیا ظفح هدرهرافموب یترارنیب یرلکدتیا ریبعت ( یرتیپ قتاق )
 ۲۰۰ و یه هز کر ندمورشرا هدرلرو ۰. ودمآدرمرپ
 . . (ناک) یراقوب شوقو ردق مدا زویشب بودیا روع ندیرپوک كویب

 ۱ . نکراقبچ هیهملق . ردرلاق شمکچررس هکالفا . ردیلمشا یرارب یلایق مان
 . ردموروجوا یک اینع هاحو لفسا كرد . رشود هبناج غاص یرلایق ناکوب

 . ي راق هنیرهن تارف هداروب یخدكجرهث یرلکدید ( رظنم نیع)
 ۴ درب( یلاص)هدنجما ير دكر بودیا عواط ندرظد لبج
 CT ندباترب بآ رب فاص « قارب یشیراق هس ره تارف هدننلا ناک بوغلر

 . رانیاق وص یک تایح بآ رب نداروا . ردییید هعاق لح مان ( یسایق نایک )
 ۱ راه ار سد ه ناق لعد تر هم
 هنسیرغآ لیب الاح نوجکیدتیا تحارتسا قرایاد یلیب بولک ی بع ترضح
 ۱ اب رايح رازواوا باافش رلتموق ىلب ها لوا راتالوا التم
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 هباغا نسح روخاربما ینما هلزوط هنسهعلق خاک یربقح بودا تماقا
 ور

 تعاس )٩( ندرارب رومعم هجنرانک تارف بوقلاق ندنی وک روتک
 تارف هبونج هني نداروب .ردهدندودح خاک, .كدلک هنسهبرق ( عرش )كردیک

 خلک هدوب . قدلآ لزنم هدنسهبرق ( نیما ) كرەك تعاس (۷) هل ره
 هغرانک تارف هش: ندارو : ردصاخ كقما هلژوط نولوا هدندودج

 ۱ . كدلک هنسهعلق (خاک) كردک

 . ردیسانب كنير ندرلرصبق سا -- خاک هعلق یی حالفراد یاصوا
 تمواقم هدهسشماغوا هنسهرصاح روت بورک هنلا كنسحنوزوا هرکوص

 ترقار نکا دور رطل ی وا ماس ناطلس وص ردا
 لیعامسا هاش یرلهرکوص . ردشوق رکسع هنجحما بودبا حتف یتهعلقوب هللا
 لقتسم میلس ناطاس هركوص . ردشلآ هفرصت ةضبق یهعلقوب كردبا نایصع

 یلوطانا هلرکسع لاثم ارد بودن ازغنالعا همجهکوا كالاهدقدلوا ءاشداب

 هیدب ( اشاپ دم یلقیب ) هعلق . ردشُمیا هرصاح ینسهملق خاکوب كرهلک ندنجنا
 یرغوط هنیرایرجا مج قردلآ راهعلق قوجرپ اهد هرکوص ندکدلدیا حتف
 هداو وویاح وروق هدنک اخ مورضرا هرزوا یناملسریرحهعلق . ردشلورلپا
 هبا هقنا دوحنوا . ردشاشاب وسو نا ا مو تار ی زا
 یونسهنسضاق ندنراهیحان یهدنرادا رهش « یاح یروق « ساجرک . ردتباین
 .راردداقنمو عیطم هنبیم لوسر عرشیوق . رولوا لصاح شورغكسب چوا

 هفیظو ندهلزوظ تولوا یارفن ةه: زرتشت . یخ راوزد دو را
 :فارصالا بقا ء یر کا قرا یر آف
 تعایز هدفرط یراق كس رهن تار د کا دیک ایا نا
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 یستریا . یدالغآ یلبخ نوجا اداب ميهار,ا اشاپ ۰ یدنلوا ناسحاتانیمت

 . ینیرشاوش بولک قالوارب مان ( یصخ قاقوط ) ندفرط تلودرد نوک
 كہ اشا ناماس كفلس مدقم نساثاب دم مریزو هک نس , : در یک

 ۱ اپ هرم ناور هل کس #0 ت ا ضرع افغ
 مه ا هک ردکرک . كمشما لساکت ی بودیا كلهکرط ا"يطب

 . هننلیا صراق مکیدلبا ناسحا اکس قلهرآ هجورب بویمروط نآ رب هدقدراو
 .. همهفرش تمالع .كسهلوا هرزوا تسارحو ظفح یرادحرسوا . نسدک

 هارجرخ هسکچوا هبکصاخ ءرکوص ندنت ارق فیرشما « .كسهلبق داعا
 صراق كرهبد دابادا هح سه هد یتودنک . یداللو هنفرط ها تورو

 هبرغ بناج ندمورضرا الوا . یدلوا هجوتم هتهج هناتسآ بویمتک ها

 كنسارح مورضرا . قدلآ لزنم هدنسهبرق ( ناک) كردک تعاس چوا

 . كرديک تعاس (6) هغ بناج هدازګوا هني . ردیوکرب رومعم هدنطسو
 . هدام یسیب رغ بناج كانسارح مورضرا . كداک هنسهب رق ( هحیلبا»
 قرلوا ندننانسحو تاربخ كنسراهاشداب ىوش قآ هکردفیطل بامرکرب

 ۱ لاک یوص . ردلهشود موق ىجا كنضوح : ردراو یسەقق هدنرزوا

 E ا راس هد وص ۾ NE هدّتن وخس

 كردک تعاسشب هبرغ نداروب . ردعفان هنناع صرو برج ۰ راویمهحار

 تعاس شب هبرغ هتب ,ردیوک یلوا زویکیا ۰ قدراو هسه رق (سنخ
 ویا هد اقدر لودر دک هتممرف ( نوتاتامام) اردک

 .ردراو یهاکتراز ( نوتاخامام ) هدنید ابق ناب ضایبرب .رذس وک اعظم

 هبیریم یاقوا . ارا تاتار ندنرلن واخ گن راهاشداب لنوتققآ

 لرهدک هب غ هنن ندازو . ردشعوط زو هبارخ ینراحم هلفلوا فاضم

 :یره تارف ندارو . ردتماعزو یوک رومعم .لدلک هنسهبرق ( روتک)

 نوک وا هداروب اشاب . رونلوا روع نشو نما عذر ندنرزوا 3



 YY تعرع هلوداتسا هللا اتشتدش ندمورضرا

 رخاف یاق هلت بود «! هليا كرام لاد نمدنفا اشاب . شعلوا

 رزوریز بوصاب هنکتا كقلخ نکردیک هبورک هنابدوم سه ر یدریدیک
 نوجا كشاب زرزع . ردقوب ,حوص . میلوق سما نب ! اطلس ناما » هدقالوا

 نوجا كا بلص یماسم اشاب» هوا رکم . یدتسا اف ود « همصا ی
 هلراح و جوواح كماسم ۰ شلوا عیاش ود « یدرداب هرقمرب هد هناحشاو د

 اشا توک هنشاب رفع كملسم مدانآ ا تماس ون رپ
 چوا بوقح ندهعلق ح ابتصلایع نراب نامه ! اطلس « انا ه سهدنقا"

Nندنفا اشا هڪ د »! زکسراقح ندرهشون هتلا ۰ داروکیزککر اد  

 هنقاطبالام فیلکت كنوملم | قاب« یهشوش كوروا هرب » بولوا تدحرب
 یسانزوج هد «ناددبا ماراو اطا کت واو لو مرگ

 هزکوص قرهروطوا هتفهرب هدهعلق نورد كناشاب بورک هیهرا اغا لبلخ
 . دارو زارف هنگ 7

 SEE )۰( مچ

 ندمورضرا یلوک یجزکس نوا كنەدعقلایذ یسهنس ۷

 تک سع هلوساتسا هوا رب

 هاش مان ( شاب نادزب ) نابراک شاب كس چوا ندنفرط یناخ ناور الوا

 یرالکوعوک هرزوا یع رش نوناق كرهرردزوچ یرانوب . یدلک هلیغاطوا

 ترد . یدلندشلا یدانرف كنمرا مان ( سوطاط ) یتمآ هو یدنلآ"

 هرشط ندنسوق ناجنزرا هبا مظعیالا بولل آ كورک ردق هسکقرق زوب
 مورضرا . یدنلوا ثکم هدازفحزف لح مان یرلنمرکد یشانراژا فوق

 تاوغا نوک انوک ندهروج ترد « یدلک لار و ااده قوحرب ندننابعا

 راق هجیهاک . اوه لزوک هجیهاک هدمورضرا . یدلوا میظع نعهرئاد بولک
 كناشاپ هاربا یسادختتک اشاپ لاص یسللاو دادغب نکردیا ثکم هلیاناروبو

 قارباب یدب «یرابشاب یجوق ددع شعب « یرلاغا چا یا زوب هلیربخ یافو
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 : هدکدید »؟ aT « مرتسلا قعاق 3 توردتا طض یراتمدخو

 ا زوکیا هلبا راودنک هدهحیکرب . ردد « ةعاطو اعمس » تاوغا هلمح

 هدامآ, حالسرپ رایشاب كول, هلرارادمان راراب یدک ندرس كس ییا « رانابدرت

 ظفس تسمیهدهعلق هدنرلکدتسیا كمک هب هعاق ج اراذابدرن هدصفاشتقو .رایدلوا

 هرو اسهال » <! كي هللا ردکی » ندزغا رب بولوا رادربخ -رایرحیک

 یبراراویدورد هروج ترد كنءعاق . رابدالشاب هناتفو دایرف هد « ! اروو

 هیارس یراپوط هلج هدنلق جا . رایدکج كنابلک بودیا ناغارچ هلرلاعشم
 قردلآ هراصح | هلم یراپ رحیکب نالوا هدشوراو هرشط بولبق هلاوح

 نالوا هدنتمدخ هلل رکسع هلج كناشاب . رلیداجا یتسوق كنهملق شبط
 ت ك کیا هداشا نواق هدول تاوغا
 ا E E هغع وطه وط یارسندهعلق بوشوا ییصق هدرارب دن هله

 . یرحکب وند « ردقوب یلصا هرم » نر ل ندنابعاو فارشا هبهرآ

 ۱ ۱ نوا ياك رار تلخ هراجاروج « هاا
 9دعقاایذ رک اوز هک نوا ندنو . یدلدا داف عفد هلو . یدلواناسحا

 -یلکوجرو ) کوب رام رب بوریک ندنسوقناجابرذا مدآ رب ینوکیحت وا كنسآ
 كنحش یراح ریما . یدلک هسم عرش e یغوط در»رتک ( جوواح

 . جوواح کوب رام رب ! اطلس » ا كندنفا الم ولتاضف یداماد

 ی رالوق اشا ۰ ندهمربعاح رلب رحیکب ن ندهعلق < ندهمیغاب کشا هد

 3 بودیا دن یکم یضاق هد « رب و خر رپ هجوواحوش من ندمرغف هنشاب

 ۳ « ردکعا طض هلکلماسم یعورضرا » هدوا . رد « وهاب ؟ رده كمارص »

 لسمك دلک شوخ» هلا ماق ندنر بوبالکا یشیا الم ناه . ریریو باوج هيد
 هنساعا یرحکب 1 رر دتا دس ییرلوق مورضرا بقعرد كرەبد « اغا

 ك « لسم » . ررویوط هدەياشإپ . ردن وک ربخ هتالو ناعا « هرابجابروح و

 ماشنحا باسا ندنفیدلاق یسوفروف ندغجها یشرب كناشاب قترا

 تئارق یهاشداب صاواو فرش طخ 0 اد هلغاحوا یرجیکیو

 ناسحا ه (اشاب دم هحوف رو 3 یللاو مورضرا رکم : یدنلوا

 ااف

GSS ی 



 ۳۷۱ اشأب دم هداز رادرتفد

NSEیو  KDEنوک  KEDE KDEنایک )یک وه  RIESE XIE KI DED RIDE SDE DSI DIEو9 ) نوک رک  

 تیاعرهروک هن دادعتسا هسک یه بودا ادا یک ار زو ضرعهدیهاشداب راو اما

 قىم یاب رد هدناضفو ع ارز یدنمردنوروس الصا یاوعدرب ۰ یدردیا

 یتتلمو یرودق هللا هبعرش لئاسم ردق نتعلا كم ندهتفو شارف . ىدا

 یالوامصخ بودا لصف هلا فبعض لوق یلطاب یاوعد .یدنا هداظفح رحمالا

 یلصاح . یدنمړدنوس چه یناک هاوعد هليا روز دهاش . یدنمریدنرب

 عر صم « كمر دلس یودنک هرازملب نزوا ودا رکو هد وضخ نه

 ورلبا کلک ا یدا عیحش تاق . یدردا تاعر هنسانعر

 . ردشعا ناسحا هربقفرب ندا هاطاسب و ترا یيدنبچاقر ۰ یدشمتک

 کن یدحوم شوبج هد ؟تسع تودآ قلراد رزم ءو6 رم نادسم

 رضاح هنسادف شابو ناج هدنلوپ یکه : یدردنا راناسحا نوجا بغرت

 یسهنس NK ناسحالادسع ناسنالا » یدرتسیا كلواهدنروغوا بولوا

 9 یلغوا ی رطاق . ین یحروک ندناصع هدننلمظعاردص اشاب دام هرق

 الیتسا یبیلوطانا هلیا رکسع كيب یدب قرق یثاب كواب امروچ ۰ یلغوا یلاقاب
 رکسع ملط هبا تیکی كيب چوا نما اغا دع هداز رادرتفدوب ا

 موج هرک یدب هنیرزوا یرکسع كنلغوا یحرطاق كردیا قلیجهخرچ بواوا
 دندیقع یرکسع كن ین یجروک . یداوا بیس هنیرامازهنا كرانوب بودیا
 هجناک هب یظعاردص روضح هلْمانغ قوچرب كرهینکچ یرلنوا اما بودیک

 راس . یدلا بصنم بوللوا فطلت هلیا كروک رومسو كاج نوتلارپ
 قفوتلاهللانمو . زردیار رحت هدن رللحم هللاءاشنا یتلاس و تعاحشیهدرللحم

 تا رک ناور هدنسارحمورضرا نمدنفا اشاب دمت وب

 هنسرلاولتلاباهلمح بولوا لالا غاتسهلکلک یربخ ینافو كناشاب ام ندهئاتساآ

 يیدریدتا دق هنلحس هسکحم ود « مساق ز زور د نوکوا كرەرو رو سد

 دمحا یدس قجاهدننا بولوا لخاد همورضرا یخد نمدفا اشاب . یدشلزاب

 هدیدروما قوحر هلض رط تفایض نکیا یلاخ ندرابعا مع تم .یدلاقاشاب

 !رلاغا » :هکیدیدال ردی| مسق اتم یالوق هنقحكءا « زوطبودبا بلجیرااغا

 هنیزخ یلوطانا قرهلوا یلالج هدتمایقو شیقوب یک اشا هزابا هدمورضرا نب



 ۱ هوم یو موم میم هوم وب وم صمیمی هم و صم مم صمیمی معصوم

 لوک هدننادس 0 یرابرهش بحاصم «هفیلخ نسح « یباغا
 رتا تراغ هد یوا قهدهسناملس كرادرتفد هداننا وا بوتر دلوا هتنرلاروز

 ندنسابرقا كناشاپ دمحا كلم نمدنفا یرلهدلاو هلنمدنفا اشاب دم . یدرلشم
 نسح هلنمدنفا شاپ .لصا . رلیدبا یرلرتخد هلاخ هلیسهدلاو هلربقح هلغلوا
 . ردرلشلوا دلوتم هدهناماس هدلومناتسا اخ روک ۰ ردندنهج و زمتفلا

 تسا رح و طفح یدا ھا ربا یهمانزور ینمدنفا اشاپ ردق هندرد نوا

  هشوک هنب هرکوص . یدشمنا یحاص تفرعمو لاکو لع بودا هسرت هلا

 ۹ تتاتکبولوا رادربخ ندمولع عیج . یدلوا شیر ا لرهنلزکیولن

 .اشاب ینطصم ءرف . یدشلوا یهد هناکی هدنرانف اعم ء ضورع « تفل . اشنا

 .هرکوص. یدشما ندناوید بابرابودیا ناسحا ین ( یتاما دغاک) هتراودنک

 یلاع هاکرد ناباوب رس هدنسولح ناخ میهاربا . یدلوا یسحهساحم ییلوزانا

 هرکوصندنل ع كریزو مان یلبشابحوق ناوج .یدلوا زاتعو زارفارسقرهلوا
 یا هدهسیدتبا ناسحا ینلاغا یرجیکپ هیاشاپ . یدلوا مظعاردص اشاپ اص
 قرهراو هننلابا . یدلوا لصاو هما صو بلاط همورضزا تلابا بوى لوىق

 ناخ م . یدلبا دونشوخ قرطیه بودیا تفصنو تلادع هل یفرطمه

 بوتا ظج ندنللقوج كنبرکسع یرلکب یخروکوهزاباو لرکم ۰ یراناطلسو
 ۰ هدتمظعو تاراد . یدرارردنوک رلبحلباو همان هننرازو ردهلبا اباده رابره

 هدنخطم . یدبا ریلد رزورب ریظن ی هدحالصو تفارظ « هدتالصو تباهم

 هدر زور هقشب ندموحاشاب مارب یبراشیا رکشو هسفن همعطا ناللوا خبط

 یراف مصم . ردشمالروک هدر زورپ چیه همعطا ذی اذل 7 مدمدوک

 ؛یزعرق « لآ یرادانعم . یدراردبا قلراکمرک هداعلا قوف . یدبا قوج

 رور ج یدرارید رادغ قلا نی هاشاب . یدبا لئام هرارخاف سابل لیشی

 یلدلوا یحاص تاراد "هققح . یدرلردیا لخد هيد دنسد دوخ « نبدوخ

 0 لکد یکی فیدالک | كقلخ اضاب نکل , .یدیا زا یال هفرط کیا نوجما
 . یدردنا قلزاب شمش ریشمش ش ههر رس واب هلب رم دن و نارفا هدنسهناح واخ . یدیا
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 ۳۹۹ @ اعا دمت هداز رادرتفد

 موطروط هاشاب روالد هليا غوط هدقدلوامظعاردص اشاب ینطصم هرق . یدبا

 هباشاپ دما یدیس یغاحنس موطروط هرکوص . ردشما ناسحا ینغاجنس
 هدننراغناتسلرکم : هدنراحتف نوک :كشوش الور اتایوالد ندا و

 ناحاما .یدیامدآ رب یللکش لد هح رس ولج .یدتسا ارام قوحرب بونلو

 "یدنح« زادنا كنفوت < لا سرافز منقاص ندقادو « ند وح یزوکهد کرم

 یاخ ناور SEE : ردسغ تاع ینو هباکح وش .یدیا رارب راد دک

 هضاشاب هلا ااده فح تباع روالدر هدنمان ( ناخ ىلع ا ) ندنفرط

 هناخراک . رولوا ریزو لوبقم یسیه هدکدتبا ضرع ییرلعاتم . ریلک یلیا

 . ردیا حدم هلیسهداز یحلبا خیلف یلفالع وجر ندنرلحبلف هاش یشیا

 «؟نیسمرناط ندحبلق ! اشاب هبورتسوک هیاشاب روالدیجیلق یخد نعدنفااشاب

 هنشید بول یحیلق كرهید « ردنایئوط شید یسیا كحبلق » هدوا . رید
 هنکیدتنا حدم ییلق یلیا یللاوز :زابآ نیارف راسا را رر

 رانناق هساکر هلا صوصخ هساک هبا شاب روالد ماعطلادعب . رولوا نامیشپ

 نادبالکو نادروخم ءرکوص . رچما ینسهلج ندەملکب مدرب اشاپ . ریلک ءوهق
 اهتشا لاک یرامنآ یهدنشآ بوحآ یارو هکر ندهبط ا یدک
 ` ًاباطخ منمدنقا هداز رادرتفد بولاق نارح ندلاحو یعلیا . ردیا لوانت هلی
 « زمشادرف اشاب روالد » هداشاب. رد « ؟ رده یرل رش مساكرانوب سس «

 یا اهد هد. ( اشاب ردنمس ( کوب » : هلحمعت لاک یا . رز و باوح هد

 اشاب روالد . رید « ردص وصخ هردنمس غر كم شتا هکنوج . رولوا
 هدنکنجهحوقهرق نکا ندو یی یدنا تک یزاغو عیحشرب

 ۱ . ردشمرتسوک قلراراب

 كعباردا رم ناطلس نمدنفا اشاب س یلاعت هللاهملس اشاب دم هداز رادرتفد

 لصالایونسوب یردب . یدیا یسهدید رون كناشاپ ینطصم راک مرکیرادرتفد
 دما هداز یککا لرهلک ندهصق مان ( نسهون ) هدنغاحنس كسیه بولوا

 ۰ شلوا لوق قاب شاب هدننامز ناخ دما ناطلس « شفلو هدنتمدخ كناشاب

 بجر مظعاردص ی ِ ردشعل و رادرتفد هسا هدننامز علار دا ناطلس



 یمهمانتحایس یلحابلوا ۱ ۱ ۳۹۸

NIETO KIAERIENIERNIE 

 توص نکردبا توالت یظع نآ رقاما . قدلوا حلع . یدلآ هع رج تآ

 یی راج رخ كني رافرح لاذ از « داص ۰ نیش « نیس نانل وا ادا هلا ریغص
 لالح هیاشاب یدیبس هنب یتیدربق یمشید اما . مدلوا نمهدیا ادا اهقح یهاک

 ج :نولا یتیمسک کیا« لوک یحروک ییا« تآ نالیک ید : نوسلوا

 نک « یرب ندشغولغ ۰ مرک بحاص « یخس . مشمیک ییرلهرخاف تعلخ
 «لدهداس < حوركس ۰ تسودبسع « ملس ۰ ملح : قولخ < ارمنددقح و

 یدیا وه ۱ نیک شف : شک کب « رورپ عباوت نورد فاص .

 یحاص ءیهاق توق « زاهش اما یدیا لکد یحاص تلیضفو لع هک «

 رک هما . داقتعااب < اریمندنهانم فر .یدبا ناله رداپم < ری

 هدبا ناسا ینرالکشمهلا . یدما تاذ نسحم .

 رادمان « راراب لصالاینکرج ندنسهلیق ( یاقتلوب ) - اشاپ جافتک «
 صح .امه اینک | هدنک اخ سلبارط ماش . یدیا اولریمرب ریلد ۰ عیحش
 اباعر «لداع . یدما اشایرب شمسنک یقرع كناب ع نالوا طلسم هت راقات

 چلبق ناه . یدزملیب هکرت الصا اما . یدیا رورس شکرکنع « رورپ «
 مدنرانک یر ( یصاع) هدننراغ نج ی .یدزالت تارت هرز .تآ
 یەت (اشاب جافتک ) الاخ . شان هتشپرب هلب راشل . شمرک ینابرع لوح
 زر قد ار یدیا هدنرهش هک اطنا ینارس . راربد

 ناه ‹شلک ناب عهنجراخ هقاطنا ا راردا لقا یتح : یدک رحز

 باو هب هجا یربجنز « یوق هدهبشمورو بوس هت هلتهاوت اشا جافتک

 الا هکشمروا روظاسرپ هيوا هرز بولوا چلق لاد ناه . ردشمامهلوب

 .زدهاک اشاع ههدنورو مکا « رروط بواصم هرزوا ی رک كنماب یرلهراب

 ییدام ادخ . ردشماما رارب ینلراراب کیدتا هدنرلانغ لرکمو هننوکم زب
 ا

 ینطصم هرق یریزو كعبار دارم نالعاس دادغب حاف - اشاب روالد ید

 ندن راکول«كنا اشاپ روالدوب نکیا یثاب یهناخمیلعت هدنغاحوا یرحکی اشاب

 دورسرپ مان دوالد یلوط « یلد ندنسلیق شاب قیچآ ۰ لصالا یجروکبولوا



 ۳۷ اشان دجا یدیس یزاغ

NIEیوم یو  NIEیو )یو یوک  KEDE KD KEKیو یو  NDE99  

 يدبس . رالشاب هسقعت قدنک یتا زوجوا بولبتآ بوط ندهسلق هرص

 كركسع زویچوا ناك بوقیچ كرەبد هللا هللا هذرا شب شعلا هجن ییوصوپ
 لب رانادوبق هدیزوب . ردبا رارف هیهعلق یسبللا . راربریک ندجلق ینسیللا زوب
 شووایس حابصلایلع نوک یستربا هلی رلطاسب و تآ یرلنوب . رارولوا رسا
 هسنک چوا « تآ ینیز عصم . كناچ ۰ هرخاق تملخرب بوروتک هیاشاپ
 (نیدو)و ( هژینق ) نالوادحرس اشاپ یدیس هنوکندنوک .رولآ ناسحا هیدقت
 ردقوب هلینادوبق مريس رب . رولوا رادما بولو ترپش هد (یرکا) و
 ریاغم هحلص هکرارروک . ریریداس ههاشداپ یراساح هسم یتیدرق ییرکسع
 یبدروک رلشبا رباغم هحلص كرامح هدنفرط ناور هدهنسوا .روسدا رلشیا

 یک یکیدرب ویتلاب مورضراهبهداز رادرتفد اشاپ اص مظعاردص . رولوا میاش

 هد« رلن وسلشب اهسرلشی اه هددح رس » كرد اناسحا ینعاحسموطروط هداکون

 كناشاب دمحا یدبس هدیراترضح هاح مح هاشداب ولتداعس . ریز و راتلامسا

 هسکر هلزدیا وفع ینکیدتنا لق یراخاصم هدنووضح بوشاب ا
 .نابحا لع < لبط ۰ غوط هود راطق نوا رطاقراطقنوا « قاطوارب « نوتلا

 رانوس ی. » دارهللهس ینسهقرآ بور و ید طاسو تآ نال یدب : ردا

 هدندح رس مج ینس . هراکوا یشبا هللا یرو . نوسلبا تاعر هماشاب یدبس

 هدننیدقبجهرادکسا . رد « مر ردن وک هنغاحنس موطروط هید كسهدا رلازغ

 لزانم مطق اشاپ یدیس . رولکااب و اباده قوچرب ندلوبمالسا راکو نابعا
 ناتسلرکم ۰ هینوک « كشوش هلیسیدنک ر یقح ..ردک هنغاجنس موطروط كردما
 هداز رادرتفد هکنوج . مدا فقاو هللاوحا هصزور .مدشوروک هدنرلارغ

 تک .یدروقل | هدنناب یدنک نورد وک هب ءطزوط یناشاب یدس سدقا

 نک اسهدمورضرا . یدرب رب و یناجرخ بیج هسک رب یآ یه بودیا صاخ
 تفلانسح نامز هج . مدنا سک قلانشآ هللا بیرقترب یخدریقح ندننیدلوا
 هموزو . یدنآ دب رج رب هربقح هلا هفطل هدننادیم درج یتح . لدردبا

 لیخ نمدنفا هداز رادرتفد . یدلوکود همی نغا مشید ترد كردیا تباصا
 نالکر و هکر هرزوا قلوا لدب هنصاصق كمشید ترد بولوا مأتم
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 ینهمانتحاس یلحالوا ۳۹۹
 ا امامت NDE DIE RSI یک یک

 ۱ .رولوا قاماند هدیهاشداب روضح بولوا كاله مدآ قوح . نمه رب دنسا مدآ

 ندنقحنامزدعن بودا وفع یناقهلمطرب كلیدمش . زردبا احر ندزمهاشداب
 ءراب شتآ یک کیدا لوق ییرلاجر ناخ میهاربا ناطلس . رارید « زکسهلک

 غاص ینآ نب . رویب ریدلوا یمرابحاصم هدمروضع مب » بولیسک بضغ
 : هد « همروا یعرابحاصم هکمدتبا هیئت اصوصخ ؟ ییمروق

 . ردلکد یر نالف بحاصم . رد6رعم نادیمو مهاشداب س- راحاصم

 ۰ نلوا < نالبروو « ناروو هدنو . ردنادبمرا < لکد ینادبم راع

 هح وند « . رد هعشر ندکنج دب رج . ردنامع لآ نوناق . ردرب نریدلوا

 هتلا » بولوا رصم هنی هدهسرایدتبا اجرو هجوت هلا راتفک نسح
 نام . راردا یراشا لو یراقداص بع كندیس.. رد « دنا لتق

 روخآ صاخ ۰ ردبا رارف ند ( هفص نم ) بوشود هنو تآ یدیس
 ههشوکرب قرهلوا مانك هرجا لوبناتسا بوک ینویاه باب هرکوص ندنسوق

 ندصاخ یارس هرکوص نوک جاقرب هلیساجر كرابحاصم هی . ربنهلزیک
 .ردکهنیدزن اشاپ شووایس « ( نیدوب ) نداروا . راقیچ هلیسهیاپ یشابریکنشاج
 هدنسحاون یغاحنسنایوق . ردا ناسحا ینغاحتس (انروطمس ) هندنک هدوا

 هیراهماق ( راورک۱) و ( داونیگ) و ( قوف ) هدنرانک نوک ( نیطالبو
 هتروا بودباكنج زودنوک هجیک هلي رلرفاک ( یلغوا ناکی ) و ( یلغوانررز )
 ( هچابوچ ) و (مرسرپ) و (ابب ) و (اطاط ) . رالاص البواو هتیراید راج
 دابر ی رایلاوح .( ناموف) و.( نينا و ( نیترام نس ) و ( راوی وا ) و
 هد « رويدا شيا ریاخ« هحلص » هرک چاق رب یراساح هجم . ردا بارخو,
 ودعو معخ هلرنادوق كنسهعلق مريس رپ رخا . ردا ضرع هدهتلودرد ینو

 وا اکیا
 تموکح یک اح هدەعلق . ریلنوب هیهعلق هليا یشکشب یسیدنک بوبوق هیوصوپ
 كکاح . رزاو هیوق قرهدارحص تآ بوری یرجما ندقدنخ نکردیا

 . واجاق ندنراوقروق هد یرلراس . ررسهکاخ بوروا دالوب هنسکوک
 یسهقرا نکرولک هج زکلاب بوقاب تاج هدكرلکویب شینوا « نوا هداشئاوب

i 
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 .قم وص یرلنوب راب رع كرهبد « ینامهرق هصرعاب حلشا » . راردیا فداصت
 بودبا كلک الاح یدیس ناه . راردبا هلاوح نانس هب یدبس . رارتسلا

 هندآ قرمروا طور هنسهلک . رروشود یتسادح ندنلا كب ىع هلا تعنصر

 .ناما هدهبرع ییا رکید ."رولوا راوس هنغارصق كب رع . ردیغاط یکیغای
 .هدینسهسبلا كنبرکید ندزابررع .رسک ییراشابپوریدنیا ندنراتآ كرهبمربو

 نارا تک یی ارد ف هر ر کک
 ناطلس . روللو هدنتمدخ كنساشاب رصم هدرصم . رلک هرصم هلا قا رصق

 فدک يا نوا ندرصم هلا فیرشیما ندنعیدلوا مزال رابدنج هناخ مهاربا

 دتبا . یلبردنوک هشلودرد ریارب هلرلنوا هداشاب یدیسو . رتسیا یدنج

 .مدق هبهبتیم یرلکدتنا ریعت ( یل آ ناتفخ ) هرکوص < هبیلرفس هدصاخ مرح
 هع هدنرانوب وا درج . ررک ههطوا صاخ هللا ناشو مان هدهداروا بوصاب

 هبرابحاصم من ! یدیسآ » هب یدیسوب ميهاربا ناطاس نوکرب . راقاب راناج
 « یهاشداب احالاو » هللسهحهل هزابا هدیدنس . رارروس « همروا درج ناقاص

 . ردقو اتروخ هدسلح . ردرروو بح یرانوا هدن ردرروو ی رانوا

 بودیاظح ناخ هاربا . رد « رروو شد یرانوا نب هسروا شاب یرانوا

 <( یاب طصام ) . ردا ناسحا هرخاف تملخ رومسر یو كم

 نکرانیوا درج هددکرعم مان ( هفص نچ ) نوکر, . رولوا یلقاجم هدنسهبتم

 .ریشغز | هلیایدیس یسیرب . ردیافیلکت دیرج یجاقرب ندیرایرهش نابحاصم
 کیر در و ناح قرهقس ندننآ لا دب رج تولوا یوا هدنآ وا ید

 دیرحر هداکا یدس ناه هحشتلس هغي ادرج هنیدس یخد نالوا رادافف

 رام صاخ یارس . رروشود هنغان رط یآ یک كرحتم ربع تىم بوروا

 .ییدیس زيت » بولوا دولآ بضغ ندلاحوب ناخ میهاربا . و و ام

 کیدتا ناه . ردا نامرف هد « كدیا لتق بوق ندنتآ هدنادمو ید

 : شرف یرازوک ردوا ا ین مماشداپ» راحاصم یلفاصنا

 .یتخر يا نوا مدنغواب وا . شمروا هیءرادغ f شود هرس تفه ردژا

 .كس ندنتآ هدلعو یا كلهسید « كدا لتق «كروا یا » زب یدمش . راو



 یمهمانتحایس یلجایوا ۳۹۶

 IERIE یو

 یزاغ رادمان تباغ اما . ردنوزفا نددح یراوطاو عاضوا هن اکحضم.

 ندنلا یراناطلس مج ۰ یراناخ ناور نکیا یکاح صراق . یدبا لا لییسق
 هک زوبحوا ندصراقهدلدللا فصن هحکر یتح . یدراشمالغا راز راز

 . یدیشلک نیعاغ « نلاس هلیا ربسا زویجوا هرکوص نوک وا بولوا بئاغ
 . یدیانرمع لدع لیدعقاصناو لدع یرلکدتا کیت یسهعلق كشوش.

 اتاق ۰ یوا رظنال هداضتسو مرک . یدما یا "ینازاتفت ابوک هدتاضفو
 « بیع لک نارتسی معلاو لالا » هسرولوا عج هدهسمیک رب تلصخ یکیا وب
 ارآ ناهج هلیتعاجش ًاصوصخ ۰ رلاقروتسم ینوبعو راوطا عیج هحنساضتقم
 نام هدیهاشداب ناوند . یدردیا هداهنت ییلاطل و هقش اما . یدیا رو رسورار

 . یدیا تاذرب قولخ . یدردیا مک هنامظعم و

 سک رج هلباهزابا.یدراردب اربرقت ی رایدنک ی رللاح --اشابدح|یدسیزاغ

 یناسلهزابا مهوسکرج مه . ردراوموق هنوکر هایمان ( هشدص ) هدنسهرا یموق
 طالتخا هلیسهفناطهزابابرتک ۱۰ رولوایرامدآ سرخ ۰ رداهب ؛عیحش . راریلیب

 زکدهرق .ررتسوک زارب ییراقدلواندموقوا هدیرلهص وصخ ةحهل یتح . را
 كلم ندرلهزابآ وب . ردجاتح هراهزابا موقو ندنشیدلوا یرلهلکسا هدنلحاس
 هفلزسرخ هنیراغاط هشدص هلبا رادمان مان ( سوحز ) ندنرلابرقا اشا دمحاا

 . راراتاص هناکرزاب هدهلکسا كلردبا ربا هدتوابص ماع یناشاپ یدیسوب بوک

 هداروا اشاپ یدیس . ردیا عیب هبهنوترفرب بوروتک هرصم یخد ناکرزاب
 لماکداتسا . رینرکوا كلیدنجو قلروشحلس ردق هبهحنلوا غلاب هنشاب یم رک

 یدیس نکرتاننوا دیرج هدرلهطصم کهدرصم جراخ نوکرب یتح. . رولوا
 رورسرب رادمان هرجا رصم كردا تراهم زارا دیگ وا سه كکلیدنح اشا

 ار هد لا غوت رف نوکر : رولوا
 ارزو ا ا قره قرخ نکره بوت هراب ى

 . بوشود هیهعلق مان ( حلیوم ) . راقبچ هلحاسلردیا كاروانش هجیکرب نوکر
 قرهلوب قداص رابرب قفاوم هنتعیبط یدنک . رولو تقافا هدنوک اقر, هدنآ

 هب رع چ وا نکردیک هدلوب راتو + رولوا ناور هرصم هللا قیریص رب هدنل۷



 ۳۳ اشاپ قاب هدازاشاپ رم یجنتک
 KDE > IERIE جیوک یو یو

 با رلاشاب روالد .یلد جافتک . یتا یدیسهنب اشاب . یدبا یاحودع كنمدنفا

 هللاوحا كرلاشاب و یربندنامز قوحرب ریقح ۰ یدلبا ماود هدلصفو زوس

 ..مدروک بسانم یا رک ذ ررپ رز ندنغیدلوا فقاو

 .هنییآ یلق ء یلاباال < « مشتح . مظعتم « كاب -- اشا قاب هداز اشاپ رع نی

 یر کلیات عاضوا ضم < ردمدآ رب برشم اتك اا او
 کوس ندک د لک ندا مەن يک یک . یدزعا دودص ندنوسالم شک رحم ز ۱

 ۍدیس هلبا اشا قابو نکرب كع هدنشاب ید طاس هلبا !صاو اولریم هلم
 اسلوا قلاق » هرقح . رابدلک ههقان هقا بوشدغزا هدمالک یانثا اشا دا

 .هدربقح.رایدید « )هم ماعطین كوس گابا شوک هنراق جا . هلتاواص یزپ

 یناشاپ یدیس ندننیدلوا روا روز اشا قاب . رابدشتوط EN و

 اطخ هل کیا ندهرآ نکیا هدنددص هلغ هباشاب یدبس . یدتوط هنروژ

 غاط كرهریو هیوزاب ینوق راو بوکج نارقا تریغ یخد اشاپ یدیس .یدک
 .تمیق یذ كنهرفس هکیدروا هلیوا هنا طاس ییاشاپ یقاب نالوا یک یسهراپ

 .ناریحو هلاو سلجم راضح هله . یدلوا شاخدرخ به یعاعط . یناستص

 :هداز رادرتفد همیخ بحاص نکیا هدنددص كمتک هنبرلهمبخ سکه بولوا
 کیاوب . یدردزود هرفسندکی لر « ! اط یرعغ زبت » نمدنفا اشاب دن

 «ید وطمنراق مدلک نت « اشاب قا. یدنل وا ناسحا رلهرخاف سابلهدهریزو

 .قرهدانود هرفسر لنک ضدنفا مرک تعا < یدلکج ەنسەمىخ ئ دل رب د

 .هرفسرب رکید ۰ یدردنوک هنغاطوا كناشاب یقاب بودیا میلست هب یشاب رکنشاح

 .یدمس هاب راشاط یرادو . یدردنوک هیاشاب یدبس هدینوا بودانود اهد

 او بو كوا یدلیا هینتبیحریگشاچ هیدمدتیا هبه همراشادرق رلاشاب قابو

 .هناشاب یاب هلا ( اغا دمع ییهلف رادحلس ) ۰ ‹ ةلاشاب یدس هلا ( اغا لوله )

 یزکاب كيال| هسراربربو یشرب كنبقاص » پوردنوك كروكر ومس درب
 اشابقاب . رایدلوا ناربح هنغلراکمرکوب راضح هلم ۰ یدتا هبنت هید « مرسک

 نکل . ىدا یدنحو روشحلس . یدیا مکش بحاص یکب وا یاورسخ ْ

 . یدیا حور كبس « راوسكياح هنب اما . یدنعهدبا لمحت تآ هکد هودنک

 )ووک )یک یک یک )یک یک ورک یو و



 . یدلر و رارف هدهرواشم سلجم کمامتک هنکنرد ناور هد رشود ندنوف

 رک ا نا ینلوا خاور ةا نطو که
 هربقح ود نعدنفا اشا رکم . قدلوا لوغشم هبافصو قوذ .یدتناتکم هدنننکب

 احر هاشاب دا یدیس هرزوا كمردتا وفع ی . شلوا رکلد لپس

 الوا نالک ءزمتمدخ هر هلبا رک رک صا » دقوا بسانم یغدوا . مدنا

 .زردبا حر یزکملبا وقع هسیا مرج روو هتسالتترا هنوک ییلج

 هرکه بوب وقوا ىلج اس وا ادتبا ییدم ناذا هدنحتف و رک

 ا € ااغ كنالک نوجنا رج ییماسم تازغ
 EE رف هاا ق دهان ۰ هللامالک ظفاح « مدآ میدن
 وُفعیعرح كن و هلا زاغا هب هفطل هدهدنفا اشاب . یدید « گلا وفع یآ

 هسیا وا . كدردنوک هنکنرد ناور هلبرلکی قاحنس ینا زب: توج . زاملوا

 ف ر مخرب هدتعاس زکس یرج كنآ . یدتیک ءرب ینیدملوا رومأم
 « ردقج هل وا دشا ندنانس تاحارجناسل رزعت الاو . روللوا وفع هسرردتا

 متخ ر هدهجهدایز ندتعاس زوقط هلا هللا مس بودیاسوب تسد ریقح هدکدید

 یلتخر میس « كروک رومسرب . مدلیا سوپ نیمز بودیک هنب . مدریدتیافیرمث
 مورضرایربقح كرهدبا ناسحا هلوکیحروک یا « باوا تاقرب « بآ هلوقر

 .قدلوالوغشمهقوشو قوذ زورو بش. یدتبا رومآمهنتمدخ زامن ین كتتلیا
 یا كنوک لزوک « شعبا قلماکان کوص كرورسو تزعیه) تبب نکل
 خلت زمشونو شبع هرزوا ماحرفان نامز تداع « یساضتقم ( شما قلماک خلت

 ميهار,اناطلس » بولک قالواراتاتر ندنفر ط هناتسآ هکهلبوش . یدلوا ثولم

 و یاشاپ دما یحهرکذت هنرب بوریدتبا لتق یاشاب اص مظعا رزو

 بوبا رخ هدرفر هده نقلوا مأتم هلیسهدایز اشاپ . یدید « یدلیا مظعا

 . یدلوا دبقم هرااش نالوا هدمورضراو یدتا ماود هدننخ زورو بش

 یدیا ندنراصاخ مالغ كیا قطصم یردپ كناشاپ مزب اشاپ اہم هکنوچ
 هراب رازه .یدشلوا بس رانا ید هناسحا ینتلای مورضرا هنهدنفا اشاب

 هل مدنفا ءاز رادرتفدیربندنکلیجهرک ذت شاب كناشاب یطصم هسیا اشایدما



i rE 

 ۳۱ نکیدشا نوخبش هنالو ناتسجروک ۱
 BIE 26) هک ) هک مک هک بوک هک هک )مک مک هک ص6 KENZIE NSD DEDE RK DERNE صجصم ی

 یتاسلط هدزوا تنس :ندنشاب تولوا راونس یزاغع هززوآ نالیکوا

 کس تفهردژا هللا رلقول واو قولرو ۰ قرغتسم هرمد د وك بودیقراص

 كلع » هللاداع ندفرط ییا یه . شدررو مالس هسراسیو نا دل ر هلک

 ندهعلق هدانئاوا . یدرلردبا رلاعد یخ هد « هللا لسسف یزاغ یا هللا نوع

 موک موک یراغاط كنبرهش موطروط بولبتآ یرلپوط « كدلك افص د
 هل رلاشاپ جافتکو یقاب بوراوهنیارس اشاپدحا یدیسهیا مظع یالا. یدهاموک
 کم نوک وا هدنجنراخ رهش یرلکب قاحنس زکسو نیملسم تازغ راس
 . قدلوا هحوتم همورضرا نوک یجندرد بودا

 ینوک لا كنمساق ز زور یسهنس ید یللا كسو یحنح وا دا هتک رخ

 . كلدتا روبع یلح مان ( یزاغو یحروک ) بوصاب مدق هنک اخ مورضرا

 یا مظع یالا رامش ترصن رک اسع نداروب . كدلك هنسبرق ( مودموا )
 اغا لع یسادختک هلنمدنفا هداز رادرتفد هدانئاوا . یدکجهدیک همورضرا

 هدازرادرتفد هلرهبورو هلبا هنطنطو هبدید لاکندنکیدلک هلاقتسا هلب رکسع اشاب
 نمدنفا ناشبلاع یاشاب . كدا هنغا-طوا یهد (دنک یلشموک ) یزهدنفا

 هلبقتسا نیکدهنسومق غاطوا یناشاب دحا یدیس هلرهید ( نوسلوایلتوق كانغ )
 هنعاص یناشاب یدیس « هللوص یناشاب یاب . رایدصاب هنیرل رفب رب رب بوقیج
 تسد كنا شاید رلاولویم یاو ا ایات یا راو هک بیا

 ریعت هلرلابددکیداوا تفایضرب یلاع هتان عج . رایدلوا بایفرش هلیسوب
 .یدنل وا ناسحارلهرخناف تعلخ زودرز هراب ( ۱۷۰ ) هرابزاغهلمح هدعب ,زاملوا

 انغ نداولربمیه . یدلریدیک كروک رومس ررب هرلاشاپ جافتک ,یقاب  یدیس
  یربلد قازاقیللا زوب ندانشاب یدبس ادتبا . یدالشاب هکلک انادهو یلام
 مس هقوا قرق . لوک یللا زو . یرسا لکم زوکیا . ینامطح قازاق رب نوا

 راسو هرز یدب ۰ یتسو راصناص زودرز یو رطاقرب ۰ هیراح زو « یناوا

 یرلایاده كناشاپ ج افتک ء اشاب قاب « اشاب رفسهرکوص . یدلک ایشاتمق یذ

 لذب هتیالو نایعا « یشاب یجوبق « یراشکشیپ ندنرورس اشاپ هدنکیدلک یخد
 رکسع .یدصاب راق یراهمبخ بولوا دتشم شیق هرکوص ندنوکوا . دتا
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 مظع . ردراو یرلهصو مخ ةحیهل هنوک ر رب كتربشعره هدناسلرکهوب
 هدنراغاط «یربزنخ « یسک . ینو وق .راقبخ یلوصحم هنوک نشم . ردکلوا

 اما . راو یرلتآ نالیع . رولوا قوج یسلهلبط « یسهجهرق . ینیفیص
 هدرل رادو . ردقو رطاقو كشا الصا هدناتسلرکم « ناتسجروک « ناتسراتات

 قوچ قووا طو تروق ء یسیدک نایاب « یلبت ۰ راصناص . ردقوچ اوودرز
 هطصا « یدوزال . رولوا زا ندنرلکدکاقحازآ یسهراویادغو . رولوا

 یراجاغا ممدرا « ماچ ۰ ریشم « زوج هدنرلالاب هوک . رولوا قوج یبیراد
 یک یزاموق سکرچ « هزابا هدرلنوب ۰ ردردا یحاغا یورس . ردناوارف

 لغاب . راز وک بونوق . ردتبات اباد یرلیوک . رلرولوا نک اس هدرلغاط
 :مدق تلم رلنوب اریز .ردراویرلیوکویرلهعلق ز همعم یلاسیلک « یلەجغابو
 . ردمظع رابد یرلرب

 هدنوک نجوا . قدلوا ناور هقرط مورضرا هبهلق بناج ندارو

 داقنمومیطم بولوا هدنک اخ یغاجنس موطروط . هلدلک هنسهبحان ( یتاواد)

 اشاب رفس یریزو هخسخا ندزمهدلوا لخاد هلح ناماو نما . ردهبحان

 مورضرا . یدر و اباده فحو هفرط هڪ بولا: نذا نداشاب دمحا یدبس

 .نلغوا ناخ و ق یرکسع ىلا . یدردن وک اباده یخد «نهدنفا یسلاو

 هرداح بناج هلب رلکب یحروکو غوا ناخ ردناسکلا . لغوا ناخ دنا
 هدنعاس ( 4 ) هلبروصنم رکسع ید اشاب دما یدبس یزاغ . قدلوا ناور

 هلیرل بده یسیلاها موطروط ءرپسا هلج . یدلک هلحم مان ( یسرد هناووی )
 .رلیدلبا مدقت یی رلشکشی بولک هرلاشاپ جافتکو ابو هیاشاپ دمحا یدیس
 (موطروط)بویل رلیا نداروب. ردیدودح یغاحنس كناشاپ دما یدیسیماروب
 . رابدقبح هنلاقتسا كناشاب دهحا ید ته نابعا . قدلوا لخاد هسرهش

 رلاعد ريح ولد « هلوا كرام زک انغ « بوروط هدنراسو نا كهارپش

 كناشاپ دما یدیس یزاغ هرکوص ندکدتیا روبع رکسع هلج . یدراردیا
 یرالمهفح ییدردنوک هلزمدنفا اشا هداز رادرتفدهنتداعس رسراونامعرن و ماش

 . رلیدقاط یجب یناوجخن دالوب تالا هراب یلا هنتآ بوقوص هغاطوا



 ۳9۹ اعر «یرلناسل كتموق لرکم

 . رلبدتسلا ناما بوقبح هل رلااده كرهشود هقوخ یزامدآ لف

 ةصح سکه . یدلوا قرغتسم هماغو ریسا نعودرا یدنولوا نبع صامتا

 تدوعهخوب یرهن خوروچ هلبا لاحوب . یدلاق زجاعندکمروتک ینسهبعرش
 هنوزبرط میانغلام . یدلدبا مارآ و ثکم هدنید یسهعلق هینوک هن قرهللوا
 . یدلدبا تخورف هنالقع یولیروتک

 مر حب جم

 قرشا یوکشپ < یلوخ < خموا ۰ یعوش ۰ یرژ < یرآ

 یدب ىلا يي. تو چھ 2

 یروخشا < رون خاد « لایوک + یتویرا « یو « روغوج < ووور "

 نووق ناقلاق شتا ككا و نوا ۰ ویو رک

 نخخا ۰ ما نا + وخح « زوغوح < ا ۰ تاقرد

 تآ .زوطا تاو . درفم فو نودوا . شا قا
 ءیاو ۰ روج « جوف « ناو جص « لوق . تو ۰ تورک « جاف
 لک ۍربتروعكنيداق رکذ  تروغوب رنپ  یآ كشا زوموط

 «ترومشآ . یاج یاو « موقجوا « هنت ۰ یلوالم . روخاد ۰ یاح

 هارو مالک ابی ق هتک زوطوا می
 «موقجوا جاغ ترا ۰ ساید یاو ۰ دامامیاو نروم یثآ ۰ یاج یلوالم

 لهيب زوموطرب انالک لک اب راو هطصاب مدا همنک
 موقج وا لابوک ی روخشایلدالم رح د «یاج یاو « هفغهناح دوم ووابیت « زونج

 مهب كا نویق همتیک تاب « مدآ لک نوستیاشاطیسقحمراید  راساک
 هماد ؛یدټورب ومدق ۰ موقجوا ناو حرج كابوک لوق دوخاد یاحیاو

 ی.پوا ۰ یرنود مهيب توغوب « ككا « ری روطوا مدآ لک
 وقجرک | دامام هحوق

 نوجا یشاب كك ابا



 قم همان ابس یلجایلوا ۲۰۸

 DIE ورک KDE DDE IE KDE DIE KDE ورک ورک IE )هک یک DIE NDE BIDE یه ورک یک هک کوک و

 «لمحم حلسم كحوا ىلغوا ناخ سرج رکا ات هناشاب رفس یریزو

 كنفوت . ارد قراج هدایپ كنبییا هلیراروالد یجروک شلوا قرض هریمدلوک
 یدیس یزاغ رادرس , یدتنا ثکم هدنفرطرب كنودرا بولک هلیرکسع زادنا

 ییدلوا ریکلد هدكناغوا ناخ سرمتوب . یدلیا ضرع یتساده هیاشاپ دما
 «(لتلس) « (كانرب ) قرهلوالبلد همالسارک اسع :شمراو یرلتیشعیحروک

 نوک جوالرهیدبا حتفیرلهیحان ( هغرامص ) ء (هلموک ) ۰ ( كلانب ۰ (ناکرب)
 - یدنلآ هتعاطا هدهعلفو . یدنلوا کم هدنتلا یسهعلق ( راخآ ) هرکوص
 كرادجات ره یلغوا كناورشون .ردهعلقرب رودم  كاجوک هدنرزوا هتشبرب
 اب شا ویو تا یسلاها - راز یرطوط ةدرح ..شعا یناش

 .. رولیهلیریو لاتحا هلسب هشی راهلاج زی داین ندکوک . راردیا قلزسرخ نام
 ماش لا هک یدشملا تخا هزبکاب رتخد یبا ندنلوق اشاب جافتک
 و و را هر یو کددنزاو
 اشاپ دجا یدیس . یدشلوا لزان هدنقج كرانوب ایوک یسهلیلج تیا ( موقت

 هلرلرتخد رکیدددع یعرکی بولآ نوناص هشورغ رکیب نداشاپ حافتک یرانوب
 كنکب لرکم هنلوق درکذ الم هدانئاو . یدردنوک هناخ ميهاربا ناطاس

 هج « تاناویح شاب كيب « ریسا شاب زوب . یدشمشود ریسا یلغوا یسیع
 هد رک رفظ رفسو . یدلوا صالخ بور و هحراب كوب هع « زودرز كوب

 هدانئاوب . یدنلوا تخورف هبهقا شب دنفسوکرب « هشورخ من رخصرب
 اده هیراج شب « هلوک شب هباشاپ دمحا یدیس رادرس ندنکب شاب قیجآ
 5 و ندارو . یدتا ناسحا ه راحر < هلوکرب هدهربقح . یدلک

 . هنسهعلق( حاجت ) هدتعاس (۱۱) كردیک هرغ بناج !رفظم هليا هروصنم
 ء هنسهچلق یکن ندنآ . هنسهملق ( كبح ) ندنا « + ( هملق هقا) ندنا
 ناتسارکم . ناتسجروک لما . لدتا شیورو ه ( هملق فاح وک ) ندنا
 هباشاب دمحا یدبس یزاغ هلا باده یرلکب . یدلوا داقنمو عیطم رسا رس

 بوایک هليا نبع ضاا ندضیداوا هدرارب یلغاط راهملقوب . رایدلک
 ( كرکت ) بولیدک یرایا نداروب . یدنلوا طبض یسهبحان ( هناووب )
 ندشنا یرکسع "دلولو ندهملق . یدلدا مارا و نام دا یسهعلت



 ۳9۷ زمکیدتبا نوخش هتالو ناتسحروک

 دهشتیکی یدب ندنانغ هدبرحو .یداوا متفمرکاسع .یدنلا بسا زودی
 .یدلوا لخاد همالسا یودرا بولوا یاب هلعانغ لام یخداشاب قاب . یدلوا

 «هزللب + هراعاط هلرل بو وک هورک دیار رو ا کک

 كنهعلق راک ةدنحما , رایدراو هنسهملق ( ءورص) ات : رابدشوشوا هرلهتم

 هکنج هدراصح لیذ هلی رکسع مالسا بولبق هداشک یتسوباق هفرط ییا
 . كب لع یکب (یسهملقكينوع ) نکریشارضوا سکاشک تعاس جوا .رایدلشاب
 بیرقترب بولوب یلاخ یفرط بغ كنهملق یثاب كولب ییشق ۰ كب ىلو

 جد, ۰ رایدراقبج هدیرازاهش شاون شاو بوقیج هیهملق یترەتآ دنک
 ةمعط بویمهرک یرحا رافک ناقح یراشبط . رایدوقوا راناذا هدنسوراب و

 شخ هدودکنجو . رابدلوا دوا دق سا ید قولاق . یدلوا ریشمش

 ی (۷۰۰) بولیدبا رسا یللرکم (۳۰۰) . یدجا تداهش تبرش مالسا
 كنج یدلوا قغ هکاغو تل مالسا قاع . یلدا لک مد
 ملست هراعش رفط رادرس ییراوج « مالغ نالوا شلدا ربسا هدنساننا

 (ودغوب ) بودیک تعاس ٩ هنا قلنامروا قوهقلاق هنب نداروب . رایدتبا
 کا نوزبرط هدننامز یلهدازهش لوا ناخ میلس . قداوا لصاو هنسارح

 هفصرب هدنرانک یربن ( رابوز ) ندنکیدتبا تکم هدازفحرف یاضقوب نکیا
 ثکم هدهدارو . ردنابابخ نیم هلبراجاغا ردع قاش . ردراو یسلاع

 ندللوقاشاپ جافتک ی جهخرچ . رایدتبانوخبش یفارطا نیملسم تاغ .لدتبا
 بوروتک هن روضح كناشاب دا یدیس یرانو . یداوتوط لود ییا
 .زیرامدآ كن ( وخشباژ  کب لرکم زب » : یدیاوشیرلرب رقت .رایدشلیوس
 ؟ ردهدنلا یمكنيلنایع الاح هسقو « یدتیا طبض یمسور ینسهسلق هینوک
 .قدلواراتفرک هتراسادیق هتشيا ادخ ما .یدردنوکزمکب یزنوجا مالک آ
 . راندالشاب 6ما قلزوغالوق مراد رق لغات هخ ءز زانو« . رک با

 كرانوب . یدریروتک هریص کوا بونیدیا هلیسو یرانوب اشاپ دما یدیس "
 عطق قرهلوا هداما حالسرپ ندپ وط مالسا رکاسع كرهما داععا هتلالد
 هخسخا هلق و رکم . قدلوا لخاد هنسهکلوا یاخ سرم بودبا لزنم



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۳۰۹

 3 ی ات سا یار فرو هرو شا. یذید
 تمالسا رک اسع هلرکم » اد قع وه هادم یضش نالوا هتسهفاط

 یرایزاغ ناتسجروک ۰ هخسخا مزب . | هتریدلاص ربارب قابا ینسولتآ هلیسایا
 هلهجووب . یدید « رانوسلوا دنمهصح ندنلامازغ هدران آ . )هریو زووالق
 هرجا نیملسم تانغ نا وا . مدید هحافلاهمنو ریقح بولوا ماع تروشم

 رظتنم هتیصا هكرادرس بولوا هدامآ هلیراحالس ةلح . ید ادت رللالد
 . رایدروط

0 

 کر سا ا تالو ناتسخروک "

 یره خوروج هلبا رادما ۳۰۰۰ بولوا رکسع ٌةعیلط اشاب جافتک

 ناتسحزوک ردق ۳۰۰۰ هربص یدرآ . یدلوا ناور هلق بناح زا

 تلاص ٩ یند اشاب دا یدیس . یدتا ناتسلرکم مزع یرکسع هخسخا

 هلیرکسع ۳۰۰۰ ید اشاپ قاب . یدتبا بیقعت یرانوب هللا رکسع هدب زک
 یرلرکسع یراصحهرق نیش « مورضرآ . یدلک ندیریک بولوا رادمد
 رومأم هحانج لوص یرلرکسع ناوصام ناتا « ینیک « هحانج عاص

 همالسا رک اسع یرلکپ كنمراقاحنس درکذالم « نامکت ۰ سنخ . یداوا

 كرهدک تعاسنوا نوکوا . رلبداوارومأم هنایصحت هاک .فلع . ربعش ءراخذ
 .دتیاتکم هدلح مان یرباج راز نالوا هدنسهزآ ناتسلرکم هلیغاحنس موطاب

 هلیرکتسع ناتسجروک اشا رفس نکرع ندندیک یرهن خوروج حاصلایلع

 لرکم نروک یلاحوب . یداشاب هتراغ ۰ بهن ینسهیحان ( هینارد ) كناتسلرکم
 هداز وادرتفد ناه . رایدجاق هراغاط كرهدبا لیدبت هرارف یوارق یسلاها

 پراص هلیا رواکنج ۲۲۰۰ .یراقاریاب شاب لولب ۲۲ یغاریاب شاپ كنمدنقا
 بوتا نوشروق یار, ۰ رلیدراص ی رل ەنجب لرکم قرالاب هرجا راغاط
 ندنجما هلرلیدبا حتف هنج هرکعندلیوا . رایدالشاب همیظع كنج هلراکءدنجا



 ۳ ۵ ۵ تالو نابعا
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 كواب یهدنرادا نالسرانافق ۰ لعهل وک « یلوقالوص « یرهرق .لغواتنج

 یلتآ زویجوا قاریابرب هرصیرادرا .رایدتبا روبع لرکچ ید كانابلکرایشاب
 .راتفرابص راتات رک اسع یاریابیلا « یلاکوک یت ا زویچوا قاریابرب «یلدتیکی
 « تاوغا هیاعرلابجاو ددع زوسیچوا یاریاب رب ۰ هقرفتم زوستل | قاریابرب
 رالک شیط یناریابرب « ناجارس زویکیا یاریابرب « ںیکتش راج تیکی قاریابرپ
 ینراق شلوا قرض هنشوجو هبج زویکیا « راق حلسم زوکیا .نابج
 روبع یراطباض یساغا مالغ حاتفم هلیراقاریبهحا هخرح «یرلاغا ما یلقربص

 شل ۋا راوس تسآ هلرازادافق یللاورق یحاص هلادنش ردق يرف .
 هداس اغا نسح 1 ها نالوا ا هربص یرادرا « راشاب یحوباق

 هب راهاکر خ و همیخ دا ا هو و كرەدا روع هلىلصف هراش

 نوکیستریا . یدتیا مظع تفایضرب هرانوب اشاپ دمحا یدیس . رایدتبا ثکم

 ترشابم هنیریمعت كنهملق كربلیدربتک رلانب و رامعم ندناصقو ارق میج
 نورد هلفرط نالوا شما كنهعلق . یدلدنا رهطت راقدنخ الوا . یدنلوا

 هللا رادزد « لوقکی ۷۰۰ هنجا . رایدلبا میمرت ینعماج یلو دیزیاب یکەدەعاق
 .رایدلبان نم بو وق یرلکقوت نال | ندرافک «یتسهناخ هحوتامزاول راس

 (۰۰۰) بویوق ظفاح ههماق یی رکسع یناجنس موطاب ه4یتلابا نوزبرط
 ترم همورضتا هلبرانک یربت حوروح با نام تر اسم وق
 اشاب دجحا یدبس . هلدسا ثکم هدربرب لنج هدلحاس هدهار یانئا « كرلبا
 یتااءا نوزب رط ناتسلرکم و » كرد ا توعد هتروشم یتملسم تارزغ ل

 بودا مد راب هرافازاو نکا رولک«زال وضو رز ادم تولوا منع

 ضم هشاشداپ یراههاش شور هلب ناق كرانا . رایدسا نایص» ههو
 نامرفهنره ندیهاشداب فرط . رانوسروط هدننامل یبهعلق نوزبرط . مدتا

 قازاق كس ردقو . نوشا لمت هرز ۱ تالو “لاو هسا ردنا رودص

 ارک تیعجوش یدمش اما . مدلیا ضرع هری رسيا یخد یی رلریسا لرکمو
 ماقتنالصن ندنرارفاک لرکم نکیا شاب رضاح هرزوا تآ ,مالسا رک اسع هليا
 « راهلوا منتفم هلمانغ لام نیدحوم شویجنکج لحر تدش ردقوشک 1
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 ضیعروهع كس راضاق نوزب رطوهبنوک كنسرازارتاسو ؛اراناریمیمددع چوا

 مناطلسناما - كننابعانوزب رط هلج نکیا كجهردنوک ههاشداب هلبرارضحم !

 دنمزان بوشود هنباک اخ كناشاب دا یدبس هد «همهلاضعیز ههاشداب

 ود « مردیا ضرع یرایصاعوب هتبلا » بویموق یعاشا اشابیدیس. رایدلوا
 ا اف ا ا یناوا رس هدداع فولوا تبان منزوس

 هلاصمو حلص تحاصم . رایدردنوک هیاجر هباشاپ یدیس یرانا بوشود

 نوزب رط هاوخا هاوخ هرکوص ندشک اشک نوک چوا بولو لادتعا هلی
 قرق هج هدر و سپ ندنسهلج كنوز رط تلاا « ندتالو نابعاو ندنساشاب

 :هبراحکیا نوا « هلوک کیانوا < لروک رومس هتخت جوا ۽ شوهسکچ وا

 رلکرج ددع ,یدب دیدج شقنم .رررح زودرزرپ ندنساشاپ نوزب رط تاذلاب
 باقرچ یدب ۰ هرادغ یهوسحرب « عصر ریشمشرب . یدریو ینغاتوا هليا

 نکرایتاوآ نوک انوک ندنراراک حودم تست را وز نفت رظ » کیف

 « راهطلابو زوبط ۰ رانادعش میس « راتخر نوک انوک « نادبالک ء نادروخم

 هرلتا نالوا كاله نکربلک هليا راغلا - رطاقراطق چوا ء هود راطق چ وا

 ندقعلوا ضع ههاشدا ترضح شيا بونا تآ زن مرکب زوم لدي

 یالاو ناریمریم نانلوب هدندادماو حتف یسهعلق هننوک جن آ . یدلیتروق
 . یدلریدلس ههاشدایرد یرلقدنل و هدیهاشداب تمدخ كنب رلکب قاحنس هاب رلکب

 فورعم هلبمان ( هدازکب یحروک ) هدینسهدژم صالخ كنهملق اشاب یدس

 مورضرا یشیا هدهلیا جوقر, رکید . یدتیا ضرع هلا یسشاب یجوقرب
 بو وقزوترب ندنرانکی رب خوروح هدانئاوا . یدربدلس هنهدنفا یماشاب

  هجلا) كنمدقا اشاپ دم یسلاو مورضرا رکم . یدلوا یهاظ مالسا رکسع

 كنغاجنس مورضرا بولوا رادرس هنیدادمایسهملق هين وکی س ( اغا نسحیلتآ
 یرلهجشراص ونانکسقاریابقرق «ینیرللوقفصن كنم رلهعلق هام را راتو تماعز
 ؛یلهیه «وتچوم «یشابكولب لات « یئابلولب یلوقمحعكجوک «یشابلولب شاب
 یلغوا هاحسم«یلاحاح یرداح «لباحنس .هنوقشا ی ام «لتکهرذ.یلعقلاج.یشق
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 ملیایرب ۰ نوط « كدلک افص » ملیابرب ندنراورابو جرب كنهعلق . رایدلک

 ثکم هدراصح لیذ هلیرکسع اشاپ رفس بولبتآ یکنفوت « كدلک شوخ و
 ندنراقاحنس ناتسزال « موطاب  ناتسلرکم ۰« ناتسجروک هبودرا . یدتا

 بونج كنسهماق هينوک یتقو رحس نوک یستریا . یدالشاب کلک هریخذ
 رکم . یدلوا ناباع میظع یالارب هلا برد بل ندنفرط هزبرو ایوخ هدنفرط

 هلسکنمهراب زود « لادنص هرابش ۰ رکسع رادمانكم چ وا یساشاپ مورضرا

 هنوک كرهربتک یهاش پوط هراپ نوا « رئاخذو رکسع هلس ٩ زال نلند

 یسیدنکهن هلاقتسا هدکدلک ربخ هباشاب دما یدس . شک هندادما كنسهعلق
 هدنناحرب كن هعلقبولک هدیساشاب نور رظ ء یدردنوک رکسع هدهن 1 یدک

 هدکدلکهبهلوا فرشم هلبااشاب دما یدبس ههعلق نوردهرکوص . یدلبا تکم

 : ًاباطخ هراضحو یدما میظعت الصا اشاب
 . یدید ؟ یک اح كغاجنس یناه ن ! د تما ۰1 قاب طی

 . رایدید زسفرصتم هنغاجنس موطروط الح - تبالو نابعا
 راضح ۰ یدرویب « ردرب ردق هن هنسهملق هبنوکوب مروطروط ای = اش

 : مارک

 : تدحرب اشا . رابدید ردلزئم شب « ترد

 اصوصخ .مدراتروق ینسهعلق هینوک بولک ندرب كاازم شب « ترد

 بس لعاب هصالخ بوشیتپ هنیرغوا نیم نید نب . مدیا لکد رومأم
 ناریمربم یلغوط ییا . كسهلوا یساشاب نوزیرط نس ! اشاب | قاب . مهلوا
 « هلواهدرب لزنم کیا هنوزبرط « هدنک اخكکتلابا یسهعلق هنوک « كسلوا
 . مردیاضرع همهاشداب ؟ لدمشتب هنیدادما كنهعلق یربندنوک یدب نوچ

 ضیعشیا هرزوا یا . یدلبا نامرف هند ! كربعاح یسدنفا ناود زت

 . ییراساخ تلابانوزب رطوش كربدلاق ! یرایشاب كلولب شاب - اشاپ نکروللوا
 هنصالختسا كنهعلقو یزک اشاب نوح  هناعا رفن ش لرد صا هد

 ناوید . یدتیا سبح هیهعلق ینسلج هليا باتع رفاو هيد ؟ زکیدمتا بیغرت
 بودیار رحت ییدادمامدع كنساشاب نوزب رط « ینسهمانحتف كيهعلق هدیسیدنفا
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 : قرهقلاق هرزوا غابا اشاب قاب رادرس یحنکیا بولوا یهاشداپ ناویدرب میظع
 هداز رفد زممظعم رادرس یر ژو مورضرا ! نوسلوا ولتوق كاع » .-

 ناسحا یهجال رومسو « ییاخ زود رزو بودن مالس هرس اشاب دمع

 ۱ دجا یدس یزاغ یهجالو تعلخ یتیدلوا شمروتک رار لرد « یدتا

 - یدنل» هدانو اد رخ یدقوص غاطوارب هنشاببوریدک هتنک | كناشاب
 یراشاقیمهلسکنم زال هراب یللا قرقهدایرد هدرصع تقو ادخ تمکح

 بولوا لام الام هابا دمحم تما كنهعلق راک هدنحما نکرولک بولوا ها
 .یشداوا نک اس یرکسع لناغع ردقو هلب راهاط رخو همیخ هدهدجراخ

 هدهعلق ران وب ۰: رابدالشاب هنموقلآ یرک هووق هووق یراشاق هجن ور وک

 كناشاب دحا یدبس ناه . شعا یرارووانزا یصاع نلک هعدراب هراقازاق

 تقوات . رلیدتوط هنوشروق یراشاق قرهشوق ندلحاس کیا یرکسع
 رکسع قرهلوا طبض قباق هراپ یدب قرق بولوا یظع كنجرب كد هیاشع
 هن هجیک لوا . یدادیا ریسارایک هدنجا . یدلوا لئان هبمریثک مان مالسا
 ردق هحاص بولوا یراقلنامداش كتفوت « بوط هدهیلق نوربو نورد
 درکرب ندنرانک یرهن خوروج حابصلایلع ین وک یسنربا . یدلوا راناغارج

 « هرز « شوج « هبج « یسهعشعنش مع هقش بولوا هتسوبب هنامسآ جوا رابغ

 ای تربع رک انع فص فص . یدالشا کمر دل هرخ یرلهدد یرون هالک

 اشا رفس هحوق ریزو یرصتم هنتلابا ردلح د یدشالقاب بولوا ناباع

 هليا رافلا ندهخسخا هلفرش سما كنمدنفا اشاپ دمت یسلاو مورضرا
 ۰( لغوا ناغسرم )۰ یرکسع یجرک روالد كسب یتلا ندنجما ناتسجروک
 هشدادما كنهننوک هنا ( لغوا ناخ ردناسکلآ )۰( یغوا ناخ دنول )

 رلاولریم ئاسو اشاپ حافتک « اشاپ قاب هجنلک ربخ هلهجووب هیاشاپیدیس . شاک
 . رابدقبج هلابقتسا یناشاپ رفس بولوا حالسرپ رایشاب یرچ « یرلکب یالاو

 یهرطم « هلصوصخح یالااشاب رفس 7 لدتا ریس اشا رب ام تربع تیاق ۰

 ینمالس هرزوا تآ اشاپ قابو اشاپ یدیس هدکدلک هلبرلرطاش . هلیرایجکنفوتو
 هند هعلق هلا میظع یالا بوک هنلوص اشا یاب : هنغاص اشا یدبس بولا
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 ینلنامداشپوط هجکے وانوکجوا هایسادن رللالد .رایدریدروط هدامقربوق

 نکرونوقوا یدم ناذا كلبا هدهعلق . قدنلو هدحتفو للدم ا . یدادا

 نلک هلراقاحنسو قارب كنراکنر یرب ندنرانک یره خوروح ندقرش

 بوریتکریکتلرهروک یزمکیدتبا قامداش بوت آ پوط هدهعاقرکسعهجرلکیب
 نورد اشا دا یدیس ۰ شلدا حتف هعلق هکر ایدروک < رلبدلک هنتلا هعلق
 دم هداز رادرتفد یسلاو مورضرا رکسعوب رکم . هدهمروک تامهم هدهعلق

 یساشاپ صراق هلی رکسع یتلایا مورضرا ۰ شلردنوک ندنفرط نمدنفا اشاپ
 هدنوکشب ندنسارح مورضرا هل رادرس ( اشاب قا هدازاشاب رمع یک )

 یرمخحوروج هدنتل | هینوک ۰ شه رکسع هدیزک كايبیدب شک هتتلاهینوک
 فرصتمهنعاحنس ناسا هدهفرطرب .رایدتبا ٹک« زسهاکرخو همخ هدنلحاس

 هلساب را تماعزو رایت كنغاحنس ناساب هدهدفرطرب . یدنوق ( اشاپ ناعنک )
 هخسخا . رایدننا اراک یراق و وا ی

 ( اشاپ دم لیوط هدازاشاب رم یحتتک ) نالوا رومأم هنسهظفاحم كانسهملق
 كکب ( نادم ىلع ) یی كجهربب هلیرکسع یا هفروا ینیداوا فرصتم كن
 .رابدلبامارآ هدفرطرب وربا یرارکسع ینادفو یللکوک اس اهدو یرکسع اول
 خوروج هلروالد رادمان « راراب « هدیزک كيب کیا ( كب دم ) کبدرک ذالم
 ندنراغارج اشاب دم یب یناطفرصتم هغاجنس نک .یدنوق هنیرانکیره

 طیض هدر لحاس هدهعلق ریز هلی رکسع یتاول ردقكیب ( كب ماسح ید )
 ؛ ناجنزرا « خاک یبصاح . یداوا روماب سفاک ناسا وا

  دروساب « هناخشموک « یسهعلق دارهیحاح « راصح یوق ۰ كکلک « ناحرت

 كنسراقاحنسناودصام ؛درکتح موطروظ «ناجوزوق «یلمکت .ربسا «سنخ
 بولک هليا رایشاب یرج یراکب یالا و قاحنس هلج كتاصقو عالق راسو
 یغاحنس یراصحهرق ناش هجنراسفع . رابدشا ثکم هدننلا یسهعلق اا
 یمادنتتک- ید ینلهبرآ كنائاب رفسهجوق ریمض نشورربب یساثاهخسخا -
 راقاحنسو هدیزک یرادقم كس ییا هل اغا شی ورد یراص مسم نالوا

 هدهعلقریز . یدّتسا تم هدنرانک خوروج هدوا تولوا رادمد هد کت

۳ 
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 اک دور و راد رحنا نشا ندی لاد ا
 رسا هدقازق زوبییا نیمهرک هبهعلق بولوا فوسلاهش كرهلبدا قارحا

 یردق شمت ندنیملسم تازغ ندنرلکدتبا موج هرکچوا .رابدلوانارمم دنب
 یجوق بوروک یلاحوب اشاپ دما یدبس تیاهن . رلیدتیا شون ینداهش ماج
 ی هدفارطا . یدردنوک هنلج رکسع هنسحاون یعاحنس موطاب یرایشاب
 ی رلکودود لدا ( هلوفیز ) یرلهفااط زال یلهبرح ۰ لکت ىلا ندبحاون

 ات ا غوروح < رابدلک یالا یالا هلرلةارب ضاس قرهلاح

 تربغ ! مراشادنرق "هموق » كرهبمرب و مارا هرانوب یژاغ رادربم ۰ رایدتا

 «ردجعرک یب مه ۰ ردعرک یس مہ مالا كشيلاج هنیرغوا نرد . ردکزس
 هدرانوب . یدتبا قیوشتو بیغرت هکنج ینازغهلج هرزوا یناسل زکرچ وید
 زرب « كلزت هریوطررب « یلاج تمدرب هدنرللا كسکیه بولوا جوم « جوم
 هللا یراتمد یاص یسراد هدصاپو یسلاج کوک ۰ یسیراد توزال تمد

 حورح یمیک ۰ دیهش یمک نکرفیب تمد هنسهروج ترد كنهعلق بولک _
 لاحژد . یدشع هتداهش هتنم نادزاغ ردق شم هد هدموګ و . یدلوا

 هعلق كاب ور ی ندرلنادر نالوا قدم کر گو كرد ىکا دمححا یدبس

 یک توکعو کرا Se « قرهوقوا یدم كنالک هسراود

 چلقلاد بورتسوک شاب هلیرلاغا جا هدنرزوا هلق یهدنسهشوک قرش كن هعلق

 رک دلاحو ی رارادرس هجدا دا رف ود « ! مرازاهپش , كاموف هرب »-

 رایدالشاب هم وش بوشوا ههعلق یک ر اشوا هردژا هاسدوم ناس تارغ

 ییدنک یسهجن راربلک قرالاح چلق هرزوا راوید تارزغ هک رایرروک راقازق
 :  هتنکش بوشود نکراشوق ندنفوخ چلق یسمک . یدناب بوتآ هشتآ

 یصاح . یدلوا دونانوقرغ بوشود هره خوروج دم یدلوا هتس

 تاع هدهن « اشاب دما یدس یزاغه ردق هرصعات ندصفاش تقو نوکوا

 حق هعلق هدرصع تفو تباه . یدراشمامعا لوانت هلس هرابناترب نیملسم

 ..رابدل وطهبهعلق تانغ .یدلوارسیم هربقح قموقوایناذا كلبا اد بولیدبا
 هسرب یلرب یتامزاول هلح بودربتک هتتلا هعلق یرلهقاش نلیدا ظفح هلوا



 اقا

 ۰۳ ۶ ٩ ۱ موطروط هعلق لاکشا

 حاصلایلعكردبا لزانمعطق هحیکلوابودیا قلرادلدو قلزاوللد ( اشایدما
 راقازف هک كدروک یا . قدراو هنسهعاف کو ید راک و و

 ..راشعا نیز ییرلورابو جر, كنهعلق هلراجاخ بولوا لامالام ههعاق نورد

 اهر هنسادص «! ژروژاب « ژروژاب » راقازق یهدهعلق نروک یمالسا رک اسع
 هدراشاق هاش هراب شع بولوا نطوتم كاب ی هدهعلق نورد ۰ یدر دلو

 .شوهدمو تسم هدنحاهعلق راقازق . یدرلروسروط دردبا دن 4 هعلق لیذ

 .موطروط رتاسو یرلاغا جاردق یللازوب اشاپ دحایدیس هدفرط یرب نکیا

 كرهبد « هلا هللا » ندنغا رب هلبرلهداس ناتسجروک و ناتسل رکم نلک هدامآ هدلوب

 نامآ بورک هش رایک ناتا هدر لیا ناقرط کد رانا ووو
 یءدنجا كراقاف بوق رک هرق غف هزاب غ  ادک یا درا
 ندغم نادند یک تست و قازف شوهدمو تسم روا . رش

 قلنامداش تار هلح : رایدرندکج هلروک ودنا زسا هدیمک دیگ

 هری رب یسعامه هدنفرط ناب وج قازوا ییزنم بوطرب ندهعلق یراه اقدلردنا

 هحنکیدسما ندقلوا صالخ بولاق روصح هدهعلق نورد راقازق . رایدوق

 هکدتک نملسم تانغ هدهدفرط یر . رابدالشاب هقلناقف شنا بر

 نال ندرافک . رایدالشاب هکمروک راتامهم ۰ کا شیوروب هبهعلق بولاغوچ
 .لرکم ناک هلب راهلسکنم زال ندناتسلرکم ۰ ی راکروکو كريد دراهقاش
 یکرپس بوراقیچ هبهراق هدییراقاق .بودبا نابدرت یرلکءرید هدكنیراقباق
 تانغ هلج بوپاب راسرتم العا هنبونجو قرش كنهملق .رابدکج هلا كنهمق
 اید رکهسرتم هدنشور زور یرارووانزا ناتسجروکو ناله نیملسم
 ههعلق رادرسو تانغ ندفرط یرب « هرابک هدهرشط راقازق ندعلق نورد

 تازغ بوقیچهرشط قرهچآ قاریاب كولب رب ندراقازق نکراتا رانوشروق
 .یدنک اشاپ دا یدیس یزاغ ندفرطیرب . یدشبا موم هرزوا نیملسم

 .هراقازق كرهد هللا هللا هلرارورس اناوت « زاهش ردق زوبحوا نالوا یماوت

 .قرغ قرهلبتآ هتسرهن خوروج یتمالس یراهّش هک یدروا روطاسرب هیوا

 .تازغهنب هدرانایب هیتروق بوزوب نکل . رایدلوب هدکمیک هبیشراق ابو هدقلوا



 عا هدنسهناخیه . ردقو یرلبش ی )هنر  ترامعو ناتسد . ردراوت

 ۱ مو و را ال كارم ردقوع یهجیغاو
 سد را ق کن اهمو رضرا ترش دود واقد نکیل < یدومرا

 هرکوص ندناځ زرا . رارشاط همورضرا هلراقودنص ییرلءهویم یسهفناط راحت

 یقاخ . ردن نم رهشر, لاشم مرا غاب یرهش موطروط هدتتلابا مورضرا
 هو ل : دریک مس + ملح + صولخ تو برخ
 وااو هدر لمردر رش رووا لصاح قند

 كمتک هتنابا مورضرا هلبرکسع موطروط هرکوص ندکدتا اشاغ یرهش

 كرلقازو هلق درک یمدنلخاس کد د رف کک جا ارک تاج نوجا

 حرز هت » نآ وا هحنلک هاشاب دحا یدس یربخ یرلکدلبا البتسا هلفغل ایع

 اغ هنیرغوا نیم نيد بولوا راوس هنتآ نامرفالب . بویک ینسیدوواد
 » نوش ندا i a تماعزو راتو تآ « نهتسا:نوحا تداهشو

 لهسهدنشاب راغابوقح هرشط ندرهش هدزب . یدالشاب هغمغاب رایداتم هد

 . یدلوا عج رکسع حلسم «رابکس هدیزک یرادقم كب هل كرديا مارا
 بناحبوکح ید كنابلک تبون چ والرهید « ! هلاح یاو كنيلک هرص مدرا »ب

 راغلا هحیک لوانوک لواهلبا رکسع یت | نالکو لابخ هلج . قدلواناور هلامش
 هدیرامدآ نالوایدیرکسعهدبولوارداقهتوط,هنآ هدرب زمغیدارضوا. هلدتسا

 | یدلآ لزم بولوا لزا کا یداوربیتقو رحس نوک یستربا هلرهوروس

 ندندودح نوزفا برط بود هليا راغلا هلامش بناج نوکرب هني ندنآ
 E تار ےک ناتسل کی مدلص زمشاناوا لخاد هتندودح هبنوک
 ءحلسم «یلمک ردق كسچوا . یدنلوا مارک | هنسهل بولکهباشاب دمحا دیس

 اک اد زا ندا ۰ له رخ لا نوا :قرخ رمد لوک
 یرلرورس یحروک . ah هداس ردق كس و یرارووانزا لزکم ۳

 ا لد كحك تولوا فلا هنر رب اتهخنو راتو . زایدلک

 ..قرهلوا ال کو شوم هسیارایکهدنراشاب یللاقرق «هلیتف ۰ هلیتف کكنسمک
 یدیس ) یزاغ هجوق هلرلهب رک دعو ررب هنر یه . رایدشا دوجو تابثاب



 Ey موطروط علق لاکشا
 )و۵ یک یرک KIER )26 ۱2 یک وکار نیک یو یک و

 بودباطیض هليا نامالردک هنسهعلق ( روخا ما ) ندناو هنسهعلق ( خاجن »

 ید بوراو هب ( هعلقهغا ) نداروا . ردشقارب رکسع یفاک رادقم هتیراجا

 (نرکنر) ندنآ : ردشعوقوا یدجن ناذا هدننوراب كردا طض هدنک

 عیطم هليا ناما یرلکب . شملنوب هنیراهعلق ( ها كچوک ) ۰ ( درشآ )
 هدیسهوشم انامیتسا هدیرهعلق( كركتر )۰( ربسا ) ندنآ . ردراشلوا

 ندنرلکدوروب هنسهیحان ( یناداد ) ندنآ . ردراشغلوب داقنمو عبطم الاح
 . ردشلدبا بارخ یرارکید ۰ شا تعاطایش نوا كنسارق هراب ىلا یا

 بولیدبا حتف په ( یسرذ هناوید ) « ( هعلق ها ) « ( صیحکت ) نداروا
 .ردشْملوا ربرحت یزکقاحتسهدنک اخ هد موطروط ؛شکهموطروط ودرا
 هلی راولهبج هدرفس نبح ۰ ردراو یندشاب یرح « یسکی یالا . ردهلبواهدالاح
 هجورب هنساشاب یونس . رراقبح رگننع هدن رگ .كس شعلا هلب رک ع كنکب

 زمکیدتِک هرفس « رولوا لصاح شورغ كيب جوا نوا : کیا نوا تلادع

 تردیرکی یتغاحنس موطروطو بودبا یدعت لهس اشاب دحا یدس انس

 .هدکیدلک هفرشصا هنرایدنک ریقحوب یتح . یدربدتوط شورغ كی
 یناطخو هما یلتارب ىلا یریغ ندراعتو تماعز بابرا نالوا هدنغاحنس ۰

 ..شورغ كيم نوا نوجا هدام كروها ىش هد رگسرونام هرفس لب
 رو . یدردتا اهناع یک قرهریدنوق هنساربم یدنک هدیرقح : یدلآ

 . ردرلنوش یراروهشم . ردراو یسهیحان زوقط بولوا اضق قلها یللا

 شورغ كس چ وا یونس هنسضاق ندرلهبحانوب . وزپسا « لئاداد « هاوو

 هعلق « یفارشاو نابعا یفارشالا بیقن ۰ یعالسالا خیش . زولوا لصاح

 . ردراو یسشاب وصرهشو یرادرس یرجکی « ینارفن هعلق « یرادزد
 . رداتر لکشلا علم هرزوا یلاع هر تی موطروط هعلق و

 .ناماس هلا هناخ ردق رکی نوا هدراصح نورد . ردراو یسوق ربمدرب

 . نی رشو رومعم شوزراویغناشا . راو یرابنارب . ردراو ییماحرب رصتخكناخ
 یا . ردراو ینارع ید و هلڅ ید .رراو هزوسدب یراددع هک ردرلاس

 ریاکو :ندفاضا مم دردق یف ياه
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 SADIE نیک

 بودی انایرج هنتل آ هعلق ندرهش یغاشا هدنجما رهش . یلک هدرومابكردبا نار

 یوج ) خوروچ . راقآ هزکد هرق هدنناب هبنوک هشالوط هشالوط هدورلبا
 ۲ رولوا كعد ( یعامرا خود )یمانعم هدلاحوا .راوراسد رد طلع ند( حور

 هنیرهن خوروچوب كرهسک « كرهریود نودوا بودیک ؛هراغاط رلیلدروپاب

 هنیوا قرهلوب یلام هلیناشن سکیه بولک هدنبک هدرهش هرکوص . ریریویلاص
 جور وشک

 هدنسهسکا عماج ی هدنسهلم یثراق كخوروج - دروماب یاهاکتراز

 .ردراو رب رازهلالرب هداروا . رلرید ( یعاط رادود ) هنیدآ هکردراو غاطرب
 . رهش ۰ ردماعو صاخ هاکستراب ز . ردنوفدم ( یزاغ باصهولادع ) هداروا

 هدنرزوا اقرب كاتعاسمراب شلوا هتسومهناسآ جوا هدنسهسک | عماجیهدنجنا

 . راو یسبق انب هلغوط « رک راکرب . ردنوفدم ( اب یزاغ نافع دیهش )
 كنقلخ رش ( هدد یلناق رغاح ) هاکتراز ۰ ردراو قلراق كوسهدرب هدنسهتروا

 یتامارک ندنفیدلوا دهعلابب رق  رارددقتعم هلیسهدایز هناطاسو ىسك |

 هوم . ردنوفدم هدنلاع هفرب شلوا مدهنم لهس ۰ ردراو رامدا شمروک

 ربسج ر, یدانقجفلل رقهلبرادوم ماج رامعمداتسا هنیرزوایرهن خوروج بيرق
 نک ندنکوا یرپش هحرف یر دار كسره قحا لیدع هکر دشمتا انب

 زوکرب وا حوروحو . رولسهلوا یریوک یهدنرزوا یرم نرد

 ك ا شا قره . ردمتممو لاعاهد ندنن داوا

 شورغ زویچوا هریقح . رلیدلوا هدامآ و رضاح هحنجوم رافرش ما
 . كدلك هنیرهش ( موطروط ) بولوا شادقرآ زّویکیا . رایدریو مدق ترجا

 .ردسانب ك ( لوصام ) ندنراهاش ناتسجروک - موطروط علق فاصوا
 ترار هتب هرکوص نکل . ردشمک هځتاف هدندن | « هنسح نوزواء کوم

 دحا ینا ریزو ناه هح وط ناخ ناماس یالیتساو . ردشمایغوا هنسالیتسا
 كرەرک هسرتم بولک هدوا « تک كرا رادرس هلرکسع یفاک یناشاب

 هنحما < شعا حتف یهعلق ا ندکدتا كنج تعاس ید ترک

 ا ا ا طا یک روع



 ۳ یر حوروج
 جوک یک DE یک RI4 یک )یک یک DDE NDE )و )یک یک وا یک DDE ۱26 NDE IERIE )کوک یو

 یثراج. ردکلام هبهریثکتعاخ ( یماج حتفلاوبا ) یهدهعاقم اندنراعماج
 ( یماج یدتفا دهاز) نالوادوجوم ماحدزا هدنسرحما زورو بش هدنجا

 یسالعم باب ددع کیا هدنفرط لوص هللا یسهرامرب نوزومو كزا . ردراو
 دهازوب یاقهد قیقد ناق ۰ یناطاس ةناخابوب ۰ نیم عرش ةمکح . ردراو
 یلج دم هداز ضاق ) لصتم هنلحم یراق . راردهدنراس كنعماح یدنا

 هد( ییماج یاب لکنش ) . ردعماجرب عنصم ۰ نیرش ۰ عساو یلیخ ( یعماج
 . رلربد یسهلحم ( تروت ) ه هلحم ی سرا یرم خوروج < ردراو

 ماعطا ترا رب . ردیلهرانم هتخت نکل . ردراو ےدق عماجرب هدهدارون
 نی زدن اراد . ردلوذم یمن +هدنورو هبا ا و

 یراهسردم یسح هدراهوا ز ضعلو هدعماجه . راو یراهبلط و ماعسرد

 دهش)یرب « ( یاج یربوک ) هدنتلا هعاق یر . راو یا چ وا . ردراو

 .ردراویناشی ورد هکتددع چوا . ردماح لزبق هدیرب ۰ ( یعامح هاکنش یلع

 فقو هعماج بودنا اس مظع ناخر لصتم هنعماج یلج دم هداز یصراق

 مظع بوکی رب مدا كسب نوا « شبهنکوا كناخوب هدننوک رازابره . ردشمتا

 هناخراک نی نم . راو یرلئاکد ردقزوبح وا . راردا ارشو حس ۰ رولوا رازا

 ندنتالوک ام . ردراو یراهناخموهق اجاخ . ردلصتم ههمکح ۰ زاو ناتسد

 ضاب ۰ یهروب قوواطو یهروچ یلغاب ضایب ۰ یرمتق « یاب هرتهزاتو رت
 ۰ یرلمنلک دروساب ندنتاجوسم . ردروهشم یادش هحأات یسد هود

 ندنفیدلوا قووص یرهش . ردیک هرابدره بولوا روهشم تاغ یراهداجس
 یرلقجوح ۰ ردراو«یابص بتکم ددع شم . لکد قوح ردقوا یراهوقم

 . راشاب ردق هت یللا زو یرارابتخا .رارولوا سحو دشر ید تباغ

 مورضرا :ردراو یراندافبدوبو فتا ءناببلا عیدب « ناسللا حیصق

 قلفاوق ییا بولوا هدنلاش كمورضرا ربش . ردقالباب یرب هلغاواهدنضرا

 ندروماب ندنغیدلوا براص یو . رشود هشناح لاش نور رط . ردرب .
 . رراو هدنوک تزد لتا « هدنوک ییا هداس هنوزیرط



réیمهمانتحایس یلجایلوا  
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 چاق رب یلب زاب ( هخناج یف برض هرصن نع ) ۰ رداطعم هدرارصعوب نکل
 ندتیالو نابعا كردیاربس هلیماع یرهشوب . ردظوفح هدمدزن الاح یسْغآ
 بولآ تآ نالیک سأررب ۰ نادبالکو نادروخ سر ۰ شورغ زو-یچوا
 ."قدلوا لصاو هتسهعاق مدق ( دروباب قرهشآ رلریابو راغاط نوک کیا

 ناهام ریارب هلیماظع دادجا كناقع لا  دروبیاب ےدق هعلق فاصوا

 بوقیچ هغالباب . ردرلشعا نطوت هدرهشو رایلنوسق قا نلک ندنرابد
 یاب بولو یرلندعم نالوا كعد میظع زنک ندنرلهوا هناخشموک رنک"

 لر هلیدبا فیرحتهرکوص < راشد [1] ( تروب یاب ) هدرهشونوجمراقداوا
 ) اشاپ دوم ندنسارزو حاف نکیا هدنلا نسح نوزوا . ردشغد ( دروبناب

 مورضرا هرزوا یړ رح ناخ ناملس الاح . ردشلدبا عزن هلیسهطساو قیتع

 رداضق قلا یللا زوب ندقلیشاب وص زرفم ندننوباه صاخ كنیريزو .
 خش « یلارفن هعلق  یرادزد هعلق . ردهسک ین ۱ یلصاح یونس كنسسضاق

 یرادرس یرجیکب « یریادختک « یهایسو نابعا « یفارشالا بقنو مالسالا

 ردراو « ۰

 ایم عج اق نا وروي بلف لاکشا ۲
 هدراصح نورد . قوبقدنخ . ردیکم عارذ قرق یدقكنراوید ۰ ردهعلقرپ

 .ردقوبیماح و ناخ + رازاب ۰ یشراچ . ردراو یرلوا مدق راک ردق زویجوا

 وق دیدح تاق چ وا ریلبجا هنفرط راهحغاب هقرش یرب . راو یسوق ییا

 یناشا ندنسوق هناخ تبون . ردیسومق هناخ تبون رظان هغ یرکید بولوا

 وقط نواهدرهش . ردراو یرلهناخ یلوتروا قار وط ردق كسهدرهش نالوا

 یسایردبل. ردقو یسهناکنچو یدو ۰ ردراو یسهلح ینمرا یدب ۰ مالسا
 ناکرتیغّوح كنسلاها . ردقوح یرلمور ندشیدلوا نقاب ردق لزنم چوا

 ین مدا ردق كس چ وا هارو ندنرهش هربت حتفلادعب حتفلاوبا کو

 ردرامدا نیدتم «یلصم ۰ ردرمشتنم ندرال هربتوا یغوح كنقلخ . ردشعا ۰

 ] ]۱یاب ندنکیدلک هتسانعم نکسم هد ( ترو ) بولوا كعد نکنز هجر
 رولوا كد نکسم نیکنز ترو . ۱



 ٤ هعلق ها فاصوا

 هدنوز رط هدنلاع یلهدازهش یو دزاب .ردراو یساطلس قوس «یرصتخم

 حتفلادعب نوجیکیدکح كاج وک هدنجق یا هرصاح یهملقوب نکیا یلاو

 . ردشمردقس یی رلر ضع ۰

 . لداکهنسهیرق ( ولواص ) كردیک تعاس ( ٩ ) هنناج برغ هنب نداروب+ 0
 عقاو هدنسهورذ كنالاب هوکرب . ردب وک تماعز یلوا زوب هدنک اخ هجتاج

 ( ۷ ) هغ هنی نداروب . ردقوچ یلوصح یراد «قوی یسهجاب و غاب بولوا
 .هتیماهناخشموک . قدلوا لخادهسرهش ( هناخشموک - هجتاح ) ردکتعاس

 بولوا عج تیالو نابعا هل . قدراو هنیم لوسر عرش ٌهمکح هرکوص
 تار یلا «رالوق هل كرهبد « "ةعاطو ًاعمس» .یدنلوا تئارق هغ رشاوا

 یرهش هدزب ۰ رایداس وق هکمروک قلرضاح هنیرفس ناور راماسم فاعم

 سوقلیف ) ندنسامکح كردنکسا كوس هدرهشوب . كدتبا ترشابم هیاشام
 هرکوص . ردشمریدتا دابآ یرهش هردنکسا ندنیدلو ےس ندعم ( یانو
 هلا كنسح نوزوآ یرادمکع ناجارذا ءرخ الا . ردشمک هللا دارابجروک
 هدهبراح یهدنسارح ناحرت هلباحتفلاوبا هسیا هاش نسح نوزوا ۰ شمشود

 هدرصعوآ . ردشمرک هلا كناخ دم ماف هماق ندنکیدشود بولغم
 هناخ دهند نایروا رهش . یدقو هدرابد رب چیه مس ندعم نالوا هدارو

 سه ییلخ هل . ردشلزاب ( هخحاح ) دالا هناخ رتفد هدسلا شملبند

 الا رهش . راردرومام اا تو الا لیمو و فا ندفلاکت

 یرلندعم شموک رلشیا یمیک « لطاع یمیک ر دق شمت بولوا ہدنلا رایلنامع
 . ردرپش هدرلر نالوا دسم یک ات یکم لامع . ردراو

 هدنلیاماش ءرصم ۰ رقع « راجنس ۰ لوکكيب ۰ یراکح «نامرغاق هدیلوطانا
 هدیلبا مور . رد هراسو یرهش نوه زر « یغاط یلغواناعم ۰ نانل لبج

 هدنبرق هنتشرپ + هووطهرق هدنبرق بوکسا « هست ربهرس هدندودح هنسوب
 نهشو اما . ردرلر راس اهدو یسقریدیس هدننرق كينالس « هدروبهوون

 یسهلج بولوا رلرمط هدنفانیلاق لوق ندلوق یدب یرلرمط كنمهناخشموک
 . ردراو هناش رض هدنسهلحم ناما هدرهشو . ردهوح صلاخ زمسل وشروف



 یسهمانتحایس یلچایلوا ۱ ۳:

 . دک ینسب رپ وک ( یزاغوب یجروک ) یهدنرزوا یرهن تارف كردیا
 یصاع هدمورضرا اما هزابآ . ردمظع رسج ریما كهاش نسح نوزوا

 ییرلکدلباثکم بولک ندنلودرد كنیرجیکپ هطواقرق هدنبرق رسجوب نکیا
 ی ( كب ریشپا ) ی ( رادهننزخروک) هروآ كنج كيبیمرکی بولآ ربخ
 کت ال . ردم رک ندحلق یهو شمردنوک كردنا زادرتس
 ردك تعاتب یا ا هس ندارو . ردشهلغم هتشپ هتشل هدشنا كلر وک

 لصاو هنسهرق ( یزاغوب یروک) ی هداروا بوک ندنزاغو ناتسجروک
 ےس ندارو . ردیوک تماعز یلناخ زوکیا هدندودح مورضرا . قدلوا

 هنازنم ( ناطلس لمود ) هدتعاش ی كردک ندرارب رازهلالال هلاش بناح
 ینهناتسآ .ردنوفدم ددنسهق بولوا ناطلسر ولوا ندنزک باحآ .قدراو
 نالواینم كره تارف . ردراو یدنلب هوکر نیلا . ردهاکترابز مظعا

 ریمد هدنراغاظ یغاحنس یک هدنتلابا مورضراوب . ردهدغاطوب میظعراف

 هجرازوب ندالاب هوکوا . رارکود یسهک پوط ندراث آ ندنفیدلوا یراندعم
 نوحما كنوا . رارولوا قالام هنارف قرهبارغوا هرات دعم رمد هراح نوبع

 ندنساق ناطلس یلمودو . رلک للخ هنمعط كنسوص كنئارف هدورلبا ندن وا

 قاظلتس لمود . ردتنح رثوکرب رر و ناشن ندنابحبآ عبنم شاب ناقبج

 1 كو ناچ هرم هک وص ندنلاسز ترضخ

 ندلالزبآ و تم هڪ . ردشمهلا تماقا هدر رب ینیدلآ ندرصف هدارو

 : رو لو و لا بارهز ماح هتسد تا هدهسشعا شوت افص ماح

 * یماج بولوا لاثم هبصق . ردییوک دحوم « نمؤم یلهناخ زوکیا یسهرق
lS mkها ) ءلردک هلاش  

 . لدلک هب ( هعلق

 هدنک اخ ناتسجروکو هدناخاد یغاحنس موطروط ت هعلقهقا فاصوا

 .ردشمتاانب نوجشا قمل ا هربخست ةضبق یناتسجروک اشاپ ( همالوا) ینوببولوا
 هردقوت ینارفن ۰ یرادزد . ردشع وطزو هارخ یسهعلق ها مانار و ص نکل

 قوس «یمامج یا ؛ییماح « یسهناخ زولا . ردعقاو هدنلاش كموطروط



 ۳ ۱ یر هعلقهف ۲ « موطروط « رسا « هچناج «دروماب

 ناور قرهلو هدنسهربسم یزاغ نهرلادع یصدنفا اغا . قدلوا لخاد

 یان راک شاب زوبجوا هلیسهمان تچ كناخو یتساباده رکید هلحترب كنناخ
 هنب . مداوا لصاو هلتح هزمتنم هناخ ی هدنجا مورضرا بودیا میاست

 فرش هلزمدقا هداز رادزتفد شرق وار و
 . هدردا یراتح ارشاب ناسح یقرهلوا فرشم هام

 هلیفب رش طخ كناخ ميهاربا ناطاس ندنفرط تداعس ٌهناتسا نوکرب

 اص ( افا شوایس ) یسیجصخلت مظعا ردصو ( اغا لع ییکناباون ریس
 موهفم . یدنلوا تئارق هدبلاع ناود نالب روق . رلیدلک هلم كناشاب
 دم مریزو فرصتمهنلابا مورضرا » : یدبا وش نورقم تداعس نو اه طخ

 نالل وا رب رح هدمش رشها هدقدلود لوصو مه رش طخ هلالحا هللامادا اشاب

 یسهعلق ناور كمح بولآ یرانالوا رومأم ران هلب رکسع یا مورضرا

 كنروارک اسع تصحو كرد هارکسع لاثمارد هدنرلارح نمراق یهدنبرق
 یارغط ود مرکم روتسد یرلترضح اشاب « . كسهلوا هداما بودا كنج

 هليا راغیلپ غیلرب هنیراتلابا ساویس « شعم ۰ مورضرا بوروا تسد هبارض
 فرصتم هنیراقاجنس موطروط ۰ هجناج هدیریقح . یدردنوک رایشاب یجوق
 . یدردنول هب (اشاب ډمخا یدبس )

 .مموومم

 ۱ < ر دعاس «درونا هلا راهاشدان صا ندمورضرا

 زمکیدنیکهبهملق هب | « موطروط

 ااو یرلاغا عالف راسو یرابهاشدابیعا ندنمدنفا اشاب الوا

 ندمورضرا . كدهليا تعیزع هنعج رکسع هلنمراراکتمدخ رفن زوقط بولآ
 یلهناخزوکیا . كدلك هنسهرق ( ناک ) هلردک تعاس ( ۲۷ ) هرجا ارح هلاش
 مودوما لردک تعاس ( ۵) هدنسارح مرضرا لاش هنب . ردب وک رومعم
 روبع راهنو هرد هلامش هن .یدلزا هوا یاصوا . ككدلک هنسه رق ( ناطلس



 كردک هرجا رادلوصحم نوماهرب هبرغ هنب . ردهاکارحرب قج هلوا نامهم
 ا كناغارفس قلاح ندنسامعز صراق . دلدلک هتسه رق (قنالو )
 هو سرا د کردک ھه غن ندارو ۰ ردوا زوج وا .ردشمطز
 احا لہ حاصلا ىلع بولاق نامهم هد ( اغا ىلع رادزد ) کر . هدلک

 رلردک هرجا ار رادلوصح ه نغ بناح هس قرهشالعادو هبا ناتسودو
 رد و تنور لات ا درج یراق وەک هم اق شوفو

 هلردک هرجا یراجاغآ ماج شمکحرس هجوا لشوقو ۰ شنا ندنآ
 .. شعا فا ندکسا بولوا هدندودح صراف . كدلك هللزنم (ناشرو)

 ر.رحهدندودح یسهعلق دیزیاب ندنتلابا ناو ندنفرط یشراق كانیرن ضرع

 .زدن کلاغ زونجوا .رروطوا هدارو یسکب یالا صراق الاح .ردّتفلوا

 . ردلزنم کیا هحسخا لاش ندارو

 . كدلک هنسهعلق (ناخ نیز ) كردبک هرجا رلارح هب ض هني نداروب
 ما و ناب" ناو لئارفو رادزد.«یلمناخ زوکیا هدنک اخ صواق
 . رازولآ جاب ندرارام هدنورو هدنیا هدارو . ردرب یلناکد ردق قرق

 یسیناب ۰ ردانب نیکنس لکشلاعبم یسهملق . ردیفیابشاب وص كنساشاپ صراق
 .ردهعاقرب كجوک . راروبملیب هدرانآ . مدروص هبهعلق “لاها « لکد مولعم

 بوشا رللیبو رالوب یٰلماج كردیک هفرطبرغ هنب . ردراو یوق دونع تیاف

 هداراحش و خاب « هدمج ۰ هدمور . كدلک همظع دنبرد مان ( لب ینافوص )

 كرارورس یربعو ار زاده ندا روع ىنا هکردهدلب 2 قاف رومشم

 هدنساروامكلب روک ذم قرهشآ هدینوب هللا تنحم كسزو . رولوا قاط ىب

 یرهن ضرع ۰ هدندودح یغاحنس ناسا . كدلک هدنک مان ( یادهموق )
 هبه هني نداروب . ردقون یسجابو غاب . ردب وک یلناخ یللازوب هدنرانک

 . ردب وک یلهناخ زویچوا . كدلک هتسهب رق ( نیساپ) كردیک هرجا رلارح
 یرلبا ندارو . ردتماعز كسدفا رفعج تالو ررحم . هدمورضرا

 هدنجما رلارح زود كرك یتسیریوک ( ناب وج ) یهدندزوا یرهن ضرع

 همورضرا هلتمالس كلردیک هبرغ هني نداروب . كدلک هن ( یسهملق نسح ) هنب



 ۳۳ شر ای ی اه E EA و O N ی
EEسه اس هو   

 ۳۳۹ كع ود هدورضرا زارکت ندناور

 رب رج هلبراخحرات یوم بس ۰ یمسرو مسا هدنسانلع هبتع « هدنرانم كم

 . رد راقالبا كوس ی-هروح چوا ك بارخ و .ردشعلوا

 هرجا رار رازهروش « یلقلقاطب « یقراس هب رغ باح هت ندارو

 . كدلک هنسهعاق ( لکهروش ) كردیک
 ندنسد دلرهشو ارهاب ناسح ناطاس بس کورو عدق هعلق فاصوا

 كن (یرکهروشمکح ) یهعلقو بودیاظح ندنساوهكنماج هبرآ ندیانایرج

 روم نکیا هدنفرصت فسوب هرق هرکوص . ردشمتا راحعاو اشنا هلیمیلعت
 هنحیتفناوحخت ناخ ناماس هدهسشلوا رومعم هنب کوج ردا تارک

 فاج هپ را الاح اما . ردشملیا بارخ یرهشوب یرکسع ةعیلط نکردیک
 « ندرلارسک قاط نالاق قاب یراثآ كرار ییدتا بارخ هاروعت هدنرانک

 ۱ هد ردبللب ندرلهق

 ٠ شما داجما نکرولوا رومعمرهش مب کحوب ییکرت ( رکهروش ) ندییکرت رک

 یسیلاها هل كجوک . كوي و یتح . ردشعد ( رکءهروش )هنمساو
 راینعم هلبرلهزاغا راب ضرعو رکهروش هدهنامج زرط بولوا افصو قوذ لها
 اناج زوبحوا . ردیأآرخ یبهعلق . ردلکد رومع» ردقوا رهش . راروقوا

 ناور ندشدلوا هدنسوشراف یاح هب رآ یعوح كن راهحان . ردراو

 .ردندناتعروک هدیمارو روک یر فر طیر مع

 بوشآ یزربلآ هوک قانوق قرق ندنلاش كش رار یزو ضرع کنوج
 فرط برغ ۰ رونلو ادع ناتسجروکو ناتسغاط ردق هبهحتراو هرزخرحم
 یاح ۳ هدتعاس شب كرد هبرغ بناح ندارو . طشالوا هه و رضرا

 روغزآ یسیضعب ندناتسجروک یسیضمب . ردرلوص كچوک یسلج .لدک
 . دولوا نازیر هنب زن ضرع كردبا روبع ندراهبرقو بولک ندنراغاط
 ؛راویرهنر . كدلک هنسهحان ( یدک ) . ردقآ رازنحو قلقاتاب یرالو ضعب

 ارس بوک ندیاجوب نکردک هناور ناخ دار ناطلس . لکد مولعم یمسا
 ینابعا صداق . ردیهاظ یراثا الاح . شقلوا انب هفصرب هدننیهز یسهدرب
 هبهدنورو هدا راشعدبا هاکزاع بوکید رلرحش اهتنم ضمب هنسهروج ترد
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 . شعا تلخ نابراک راندا ارتفا رکم بوقیج هانکس یرلاغا هعلق مالکلا

 " ناخ .قت بورک ناحلصم هءرآ تام . یدراشمتک همورضرا هسیا رانا

 « یسایعنموت شب هنب هربقح . یدریو امظع تفایض نوک رچوا هرلاغا هلم
 روا مش هنیرلاغا دح رسو یجنرپ (8کوب ءودرب ۰ رطاقرب هیاشاپ « تآ رب
 تدوعهمورضرا هن هلرابوتکم ناخ ندنسهعلق ناور ۰ یدلبا ناسحا هحراب

 . لدتا

 )کو سس سل

 زمکیدنود همورضرا رارکت ندناور

 تعاس (۵) هبرغ بناج بوقسیچ ندناور هلبا نابراک شاب زوب یدب
 .. ردیدنک م یلهجغابو غاب . یلناخ زوب .لدلک هنیدنک ( رللادبع )كردیک

 ندارو . ردهاتهمم یدمش اما ,ردشعل وا ضرف یدودح صراقهدحتف ناح

 یناخزویشب . قراو هنیدنک (نازابع )كردیک تعاس ( 4 ) یللیم هلامش هتب
 هرجا تانابنو هایک هبرغ بناج هن نداروب . ردییوک یموق قالود لوک
 زویچوا  یلهاکترایز هنیرزوا هتشپرب . لدلک هنیدنک ( هناخبارش ) كردیک

 هدندودح صراق . ردب وک باسح یب یسهجاب « یناب «نادایآ و رومعم یلهناخ
 )٤( كردک ندنرلکتا غاط « ندراتشد رازن هبرغ هم ندنآ . ردتماعز

 5  تهاف ل نورو ندا لدلک هنیدنک ( کب ) غان

 هاش رامیع هکنوج . رلرید یدنک ( مکب ) ن ًالایلا ندنغیدلوا ینوکكننرتخا

 .ردب وکی لهناخ زوج وا هدنمکح صراق یساروب . راردبا رعت ( کب) هنسرازف
 روی روج یمظعرهش لضا اما » ردیسحروک رووانزآ و یمرا یسلاها

 رانا . ردرهاو ےل لا اک یا ہرا الا . شعا بارغ
 ندنراهاش لئوق قا هدنراجا < ردراو رادننک یلاع ددع ید هرخا

 راهاش ولدآ ( ناخ یابزودنوک ۰ ناخ یاهفتوا ۰ ناخراشوا ۰ نا یدنحم)

 كصخشره . رازدهدنابح اب وک .رروتوا یمک + راتب یمیک هرزوا یرلزیربس



 ۱5 نشو

 : مادقا - ۲۲ همروف : دلج یجنکیا

 TTY ددح دو تفرعم « هبي

 ضاما یعایوا . ریلک رارذن هردو ندرلاروا ۰ رارروتوک هناتسکنرف ربت

 .ردهلوب هحشرامعز « ردنا ریثات « رارروس هنر كرلنالوارادمحز ۰ هب هفلتخ .
 رد نلاقر قلعم هدنلا الا قاطانن .دتسلو ۱ ٩

 .ردقو یدانتساو لاصتا هناحر ن دوش . روروط قلعم اعاد . ردراو

 كنافص نوعمش ندنوراوح دیدح دومعو ارو هتس رایغز كناراصن

 کنوج . راردبا داقتعا هلیوا هدراناملسم ضعب نروک ینو . رروط هلبتمارک
 دی عضو هسک راک .ولوا لر فداصت راکزورتدشهد ومع وب

 هروک هربقح اشک قلقمرب قدح زد هنح مک هنفارطا ود نوتنما

 و ید یا را ول 1

 قاطوا هوا هدنرزوا كککرد روم و انبداتسا - دیدحدومع تفرعم

 . شعوق یشاط سبطانفمرب كوب هنسهتروا یسلاع ٌ؛ورذات ۰ شفای ینالعم
 هنسوشراقو هسرزوا كنهورذوا هرزوا هسدنه هدیشاط سطانغم كوس رب

 توق کیا - هجندبا عضو هنسارآ كنسکیا ککرید ریمدو . شعوق
 . ردشمر ولاق قلعم هاب واهد كرد 9 ندنکب دل لدامم هنر یر هیسطاتغم

 نروکیه . ردنوسمش مسلط هد « نوعمشو نوبراوح تمارک هن هسقو

 هظحالم هلیوب هلمرصاق لقع ریدقنرپ ریقحوب .رولوا تريح نهدرب تشکنا
 یرلساباب ردق زوبش كرد . ردقوب ماطخ هدمهظحالم هللاءاش نا . مدتا

 بولک یلتآ زوب رشبتلا . رش هجکره ندنانع لآ و مجع فرط . راو
 قلرادنامهم رابهار هلج قرهراقج هریوطو لوح , ردا ثکم هداروب

 . ردحبسم هرات بح . راردبا " ۳

 ةعفد بوک ییرارهن کنزو ضرع كردک هقرش بناج هشب نداروب
 ندنروس كنسهربشم ( ناخ ىلع یقآ) یناخ ناور .قدراو ه ( ناور ) هیناث
 « یرلاغاصراقیوک سرا .قدلوا نامهم هتراارب هشرغوط . یدراشک

 مورضرایزب ! مناخ هرایلنامزفقو صراق .قراو هتناویدناخ هلیا یرلاغانامزفق

 ناغا الوا هزعرزوا هد رایدروا نابراک بودا ضرعو اهنا فالخ هنریزو
 رخ . رابدلوب هدوکو تفک قوچرب هید « ؟ ردیمقال زسشهروتک رشابم
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  یسهمانتحایس یلچایلوا ۱

 مد سس سس سس

 ا بر دیک ااو. روددنک اخ صزافقرط تیر

 ؛بارخ« هشوک راحهدنرزوا هتشیرب هدننکحصراق ۰ ردراوینهعلق ( نع )

 یدک رار هداف ارز . ناریذ زدنساس ناورشوت : ندهملقرب كحنوک

 یا ) هدنسهرا صراق هاسهعلق نعو . ردنمرا ناار . ردتماعز « راو

 . ردقانوقرب یسارآ بولوا هدنسارو صراق . ردراو یناط ( یخن

 ( دشراز ) هدتعاس ( ٩ ) هرجا عساو رازن بودبا روبع یهعاقوب
 . قدلوا لصاو هنسهعلق

 لخهدارو . ردسانب كراهاشنمز ناربا دش راز هعلق فاصوا

 (دشراز ) هبهملقو نوجرکدربع ندغیت نادند كرەكج دیدشراز محع

 یسشابیرج ؛یسکب یالا .ردب زک سم یب قاحنس هدنتلابا صراقالاح .رلرید

 قله یللازو . رولوا یرکنع حلسم زوکیا كسب هدارغ ناح . ردراو "
 هد ره یار ردق یللا زو < یرادزد ۰ زدق و یهو یتفم . رداضف

 رک ات اش اروا لاع تقی مدازفح رف یاضفرب ینه
 یا زوحوا هدننوربو نوردنا . ردلکد هوس ردقوا اما . ردهعلقر

 و 0 اا یا فاق یواز اع روراو

 بآ ۰ ردرب قانوقرب بولوا شلوا مقا و هدنرزوا یو ناور هقرش بناح

 (شلاط) كردیک تعاس ٩( ) هفرش هنن ندهعلقو . ردفطل تاغ یساوهو

 ( یبط هرق ) ندارو . ردددودح ناور ا محع . قدراو تک

 هن زام( اسلک چ وا ) كردک تعاس ( ٢ / هقرش بناج هدندارو < ةد

 هدنرب « یرازیق ینمرا هدنرب كرد چوا . رلرید ردیسانب موررصیق . قدراو

  «یمدقرید (اسلک چوا) وب رهدنرابد محع . رولوا نک اسراینمرا « رامور

 هدنوب اما . ردروهشم یدیاعم (اسیلک ید ) ی هدنلوو ناوحخت هدر
 "ةقیقح هکرولوا لصاح هدردو ( ىغا نوریم ) . ردقوح كب راثا امتربع

 قرهقاب شتا هدنتلا بوبوق ناغزقرب هسرزوا ربرح هحیلاخرپ . ردهبحع

 ٠ لوالک بوین رئأت شتآ هبهجیلاخ . رارریشیپ یانابنو ءایک یءدنچا
 بوریدلوط هدلهموقموقو هرج یعاب ینب ییوص كنابنوب هرکوص . روروط



 ro رلارنم نالنارغوآ ردقەاور

 هنناود كنکب هدقدلوا لخاد هنامزفق هلبرلنابعا صراق ناشلو هدزمناب

 رلهلداح میظع هدنسارا یرللوق نامزغق  صراق بولوا رضاح نهم

 زع وناق قحا : كدعا قلزارد تسد هنناراک ج زر » یرلاغا نامزغف .یدلوا

 نانلوب هدزلا نوجا یرلکدتا راکنا .هلبا هلاب نع هد «قدلا یزماب هرزوا

 رفس قلاج ۰ یاغا نسح ندنرلاغا نامزغق هحنساضتقم فیرش "یداروس

 « ندنساشاب صراق . قدلژا ناور هناور بناح بولا اهد اغا ید  یاغا

 هسک نیقجغ قرهلوا هبمدقترجا ندنناعاو نیک نام نا وا

 ضرع ندنامزغق بولا یمالغ یجروک کیا  تآ یدوم کیا ۰ شورغ
 رز شا رنک رک دف

 رلازمم زمش دا وا ردق هاور

 مدق نوناق ہدنمکح یتلاا صراقهدناتسجروک كاخ س ( دریزاغم ةعلق)

 بارخ هکلوا بودیا البتسا رام هرک هع . یدیا یزکم اولربم هرزوا
 زاغم) ندنراهاش نامز ناربا یمهعلق . ردندنرلهبحان صراق الاج .شلوا

 لیعامساهاش ندراثوا . شمع هتیراناطلسینوبق قآ هرکوص . ردیسان ( ناخ

 هملق یک اج . ردشملبا حق ناخ ناملس یرلءرکوص . رو چا البتسا
 هدنرزواابقرب رسهلاوح یسهعلق . ردتان .راویارق یللا زو . ردرادزد

 یسهجابو غاب ردق زوب یل | . ردانعر ٌةملقرب كچوک انب شاط لکشلاسمح
 ندنید هعلق . راو یناکد ددع نواو ياع : یخ . ییماح . راو یک "

 ندلوب بولک ندنرابناج ناتسجروک رهنوب . ردا نایرج ( یناج هرآ )
 هضرع هدنید یدنک ( یتلکت ) هدلحمرب بيرق هنیرهن ضرع كردبا روبع
 لکءروشنکل . ردهلک اخ ینهعلقلکهروشكمحم یبهعلقدرب زاغموب - رولک ود

 .ردشلاقهدنمکح صزاق یسحاون لکهروش هلحو شلاق هدم تسد یسهعلق

 .ردمحعقرط قرشیئراقكنو . رددودح یناچهبرا یهدنسارآ یسکیاوب
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 لوک ك یب هدب رغ بناج ( ضرع رن ) . رونلوا دع یدودح ناجابرذا ًامومغ
 .ردانارج هفرش باح قرهارغواهدالب و عالو هڪ بودا عولطندنعالرب

 - رشیراف میر رهن ولع یناط یزغآ هلس . (احایرا )ب
 ناجابرذا هلغلوا هدنفرط هلق یثراق كلضرع ید نامزغق ةیاقو

 هزک اب رتخدرب ندنرلزق ناورشونا . ردتلاا نامع لآ طقف .ردهدندودح

 بوک هللا لوام هم ۰ ردایسم هسا كنآ هاتهج یتدلوا یتا هلرتخا
 یک هطص لغاسا زاش ندآ  هتسد هاش نسح نوزوا) رخآ

 قاحنسرب هقشب هدنتلاا صراق بودا تعاطا هاخ ناملس یرلهرکوص

 ا در كىيدى یال ردتلوا
 یرلهنیعمهفیظو . ردراو یتارفت هعلق زوبجوا « یرادزد . رداضق ها یللا

 نداعمو مظع "هلزوط هدنس غ بناح كنەعلق . رولوا لصاح ندراهلزوط

 همورضرا 0 هکردراو یندعم یئاط نامرکد ردان یلاثما . ردراو یوق

 ۱ ی اال نامرق» ياسا كنس ءراراد اسو

 . رلروقهبهرپو هبهرب بودیا یناملس مهم راحارج - ( یشاط هریو )
 (یشاطنغابق - یشاطرکوموس) ۰ ( یسک هلبربر, ) ۰ ( یسهروبرابجویق )
 کک . ردواو یراندعم شوموکو نوتلا هدر ینا راقح ندراغاطو

 . ردلطعم الاح ندنکیدلبا هبلغ هنیداریا یفراصم

 ۴ ردکح هعاقرب علم کیش « ناتم یاس یدادش هدرب رار یسهعلق

 اهد « یسهناخ زویدب هدنسالابو ریز .ردراو یعماح ناخ ناماس هدننورد
 رهشر ردن .ردراو یسهرصتحم قاوسا . یا . ناخ < ی رلعماح هقشل

 ا یرغآ نالوا نااسع هدنسغ باح كناور ۰ رددحرس هدهسلکد

 و روت . ردو هدیس ر را هوک قافآ .حودع . ردس رق هنامززغف و

 . » ردقالياب

 یرلهجابو غاب اجماج . ردلهس یساوهندنفیدلوا هدنرانکض رع نامزغق
 . راردربلد تباغ یرللزوک بولوا یسل اها ملح « میس « قولخ . ردراو

 .ردرامدآ عبط شوخ « زاوآ شوخ . راردیا یعت یسیناممح ینادنول رنک ۱



 ۳۳۳ نامزغق هلق فاصوا
 - eI XIE )یک )یک ورک ورک )ورک BEDE KDE IE DE )یک جوک نوک نیو یو

 .. ردقوب یرهسردم بولوا یتکم نایبص ددع رکن فا دراو یر

 . رونلوا توالت هدراعماح مولع هاح

 .یماجاشاب فسو ریما هدد ندب هدنزوب جا ثكنسوف وص س یراماج

 هتروا .ردماح ر اشکلدو انشور «حرفم ءنیشنلدیمانب .فیطل یساوغوبآ

 .یماعطالاراد . ارقلاراد . ردبوخ تیاغ یخد ماج کسا هدنزوب ما كنوق

 هدننا ندنرافدلوا فصتم هلا هداعلاقوف تواخس یرانادناخ هدهسبا قوت

 . راروللو هدماغناو فطل هاب غ. ردلوذم یراتمعت نوا هدنورو

 .راو یناکد زویکیا اما قو یناتسدب رکراک . رد-رادلوصحم ۰ تنم یسضارا

 - رولوا هرزوا ثرنک یساتش تدش ندنیدنلوب هدنطسو كسماخ ملقا

 . ردقوچ یابوسح « تالوصحم اما . ردقو یسهحابو غاب نوجا كنوب

 <« ردفا ترشد: رار هلا تعارزو ترا بولوا هدنز بف یسلاها

 هدنس رق عماج ولوا . ردراو یراذزحا تس رب یناستحت « یاقوف هنارقف هد

 . ردراو نابم عرش همکحرب هدنب رق یارسو بولوا رومعم فارس اشاب
 ینسهرد ( قاصرغب ) « وک ( كوىجرا ) هدتعاس کیا نوا ندصراقو

 .هختسخآ هدنماتخ نوک چوا بوشآ هدتعاس چوا هد ( ینسالبا راغلوا ) بوک
 .لوف راسو اشا لاد نوک زمشیدلوا لصاو «هعلقو ۰ قدراو هتسهملق

 .تفاطل بوتکم هلزمدنفا اشاب دمت هداز رادرتفد یسلاو مورضرا هننرلاغا

 «نابعا هله هحللوا یرامولعم یعوهفم بوللوا تئارق . مدریو یواسا
 شما هدجنر بوروا یتابراک مج كناور زب هکاشاح » سلاح راضخ

 لنامزفق هتفه نک . ردبنضح یارتفا كرادنامزغق «كمح ناه و . . الا.

 كاك ندنراقخ رانا . ردا اتم یتراح ناور هاسسهنام قلا جا

EEرابدید «  . : 

 قانوقر هدارح زازنحرب هبهبق بناج بولوا راوس هزعراتآ نداروب

 زوبع هفرط یشراق هلراکلک ندنا بوراو هنیرانک ( ضرع رهن ) « بودیک
 .. كدا

 .فرط هلق كضرع رهن .ردهدنک اخ ناجمارذا  نامزغق ٌهملق فاضوا
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 مار رطان هقرط ناورو هقرش بناج یسجنچوا . رول وا داب هبد وقف هتروا
 زور بش هدرلهناخ لوغهرق هدنرزوا كن راوبد هعلق . ردیسوق اشاب

 راشم ین راودو رد كنهعلق هدملظم تشه بودبا قلناهکت ناظفحتسم

 تاغ اما .ردلکدیلاع ردق لوا یدق ءلراصح شوراو . راردنا ناغارح هل

 کردلوک ر قدح رادام اراد تنهعاق یغاشا . ردناکس نم ۰ ضر
 ینوص هدیک تایحبآ ۰ شما هطاحا هجنراو هیوق هتروا ندنسوق اشاپ مار

 ي روکنا هدهعلق فارطا . لکد نکع رفظ الصا ههعلق ندفرطو .ردراوم
 كمظعطایرو .ردندب نادند ناسکسكسییا . ردراو رااهقهق دس هلق ددع
 ۰ ردعدآ ( 0۷۰۰ ) یعرخ رادام یا

 یرلدناخ فانصا ء فارشاو نابعا ردق كمچوا هدهعلقو س یرلترامع

 اتد کنم زکلا .ردراو یدحاسمو عماوج بارح یدب قرف ۰ ردراو

 نسح خشلاةرضح ) نالوا ىنا اشا الال یرامدق كا . روللوا ادا هع

 ترضح نالوا ناو لقن هدالاب یسهدیزکرب فاصوا . رد ( یبماح یناقرح

 صاوخ هاکترابز بولوا نوفدم هدنراوج ییماح ناطاس یناقرخ نسح خش
 نادیم . یعماح یدنفا ظعاو هدنفرط یسوقوص هرکص ندنو . ردماوعوب

 عماجرب فی رشو فیطل تباع - ییماح یدنفا ناماس ۰ عماح ولوا هدنتمس

 . ردشعاوا لیوحت ندهسنک ۰ ردرونرب

 نامرف . یدیا مظعم ریدرب هلیمان اسیلک لزق (یماج ادختک نیسح ) -

 هکردعماج ینارون . ردشفلوا صالخ ندتملظ هلیالیوحت هعماج هلبا یرایرهش
 0 ال تیاق وقت وار ز .ودراق یورک تغاحالاح
 ییدلوارمع یمساكنحاصكعماح هدنکبدتاالبتسا یهعلقوب رام - ( یماح

 ربزو ریزو مده ییهناتداع رونرپ « فیطلرب هل وب كرەديا تناها نوجا
 اا تاناوح انا یدوراتنا یاس ردراغملا

 مظع یانب و میدقراک - ( یماج هداز یغاتلاق هدنسوق اشاب مارب )

 لزوک - ( یعماج اشاپ فسوب ریما )۰ ( یماج هداز یلچ ماری ) .ردعماجرب
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 ۳۳۱ یلاکشا تكنسهعلق صراق

 ندیهاشداب فرط كنساشاب الح . ردشهاوا ناسحا هرارزو ولغوط هلی رط .

 .یدبایناحنس مورضراندنکسا .ردراو ینوناه صاخ ا )٩۰۰:۰۰۰(

 : ردرانوشیراقاحنس . ردقو یرارومأم راس ؛ یتما رفد . یسادختک رتفد
 اشا صراق . ناشیرو « ناوک « داش راز . ناحوجوخ < ناهدرا كحوک

 هدیزک كيبچوا هلیرکسعاشاپو یرایلهبج .(۱۰۲ ) را( ۷ ) امعز ,ردیماقم
 «یشکبیالا.ردراشع وق یشراقهنغاذاخ م زکس ىد رولوا یرکسع

 «یساغابزعیدبو یرادزدهملق-یسیضاقهاسهیاپ ها زویچوا .یسیشاب یرچ
 : ردراو یدحموط هطوار ۰ یسحهبح هطوار < یسرجکب هطوا چوا

 . ردراوینارفهملقزویشب كس «رارروطهدمورضرارباربهاشارش یرایجابروج
 هدتساج « تعا تراوا هدر ی اوف قلا و

 هتک ی ههتکوا یسهعاق كحهرب < هنر رپ تارف لر

 هعلقوب یرللصاح كنسارق جبنم « جورس هدتنلابا باح هلیرللوصح كتیرایک
 . ریلک یرابجاوم ها كوب شمت یونس ندنغیدنلوا دبق ققاقاجوا هنیرکسع
 . ردراو یسهحان ددعرکس هدكناسفره . او عو كاا صراق
 . زدراو یفارشا « نابعا «ییارشالابسقن .یعالسالاخبش

 دا یلزنم بوط یسک | هدنفرط لامش -- یلاکشا كن سهملق سراق

 .ردشلوا عقاوهرزوا هتشپرب یسهعلق ا كنةعلقوب هدننماد كنا .ردالاب هوکرب
 .ردشهوادع یوقروس تاقش هلح . ردشلوا عقاو هدزودرپ راصح یعاشا

 یو هعلق هتروانانل وا رعت یسهعلق ورقو و . ردرطان هقرشبناح یسوفهعلق

 « یسهناخ رادزد هرجا روس . ردرلیوق باب دیدح فوشکم هب غ بناج
 اما . ردراو یراهناخهبج لمکمو فلک« « یراهناخ نادنول تارفن زویکیا

 شوراو یعاساندهعاق وب . ردقوب ماه ناخ «رازاب < وشراح هدراصح هترواوت

 باب لخاد . رددیدج دیدح بایچوا .ردنتتم روس تاق ییا . ردریک راصح

 « هتسارآ هلبا هیرح تالآ نوک انوکو ادج « كنفوت « راهانبرس « اقلوغوط
 همورضرا هغ بناج یرب ككراوقوب . ردهتساریپ هليا رانابهدید « ناباوب
 هکردهداشکهنفررط نامزغق یرب .رارید یسوق یرح «یسوقوص هکردفوشکم
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 یصراق 0 بارخ ار . دا ثکم. نولک هبنک اج صراقو

 یا شاب یا مور ۰ یدلبا ترشابم هتسریمعت ورود لوق یعا رومعم

 لبا طخ یلج « یشرع هرزوا ممر ضا هشوک راج ندنلوق اشاپ دوم

 هنج كنسوق رظان ههلبق كشوراو یغاشا ینآ ۰ شمقیچ طخرب شلزاب

 ردوب ینیع . راشع وف : ۱ 3 ۱
 ) مابا هراصنا هللانعا یاقآ زوریفلوللا فصا ةكراملا ةعلقلا هذه انا

 نیما عرک ناطلسلا تفب ةناعاب هتلود هتلادیا نیدلا نع كلملا ناطلسلا انالوم
 (اهدقو اهرق هللارون ةفورعلا . ۱

 درد عضو هلع لوا هلتباعر لاک یهقیع راثآ وب شاپ الال ین “ینا
 ها هل ااا هدنوک ر لقد شعا ناع هلرخ بحاص

e اا فا ورم یاسا . نمف داماو لاک یعزاول ١ 

 لق هلهج ووش هاشاب الال بوروک اوررب نآرق ظفاحر ندنسهه اط
 ردشملبا : -

 رارید یاقرا نسحاوبا اک » بولوا ها ناوتان س رب هدمایور .

 قیمت هاجر, هدنجوا كغابا لهسیا رتسیا یعاشن ۰ تمالع . ردهدلحمون ماقم

 هڪ هحنابدبا لقا عقاو . یدد « تكسهروک بئاح هک ات «زاق یا . ردراو

 قاصرب هشوک راج هدوبوق . رلبدالشاب هغمزاق نوبوق نانلوا نیست هلمع زوب .

 راشمراقبحهلبا رک ذت  دحوت یرجاكنسوا مازک تانغ .شعروک سم .
 یدوجو . شعا ررح ( یناقرح دیعس دیهش منم ) هللا طخ نسح هدنرزوا

 نالوا شلراص هترب نالوا دولا حرز كنسوزاب بولوا هزاتو رت زونه

 ندنزیهدنفررط غاص ۰ شمهموروچ یسهنیمشپ فرخ یهدنسهقرا . همرقم
 هلا رینکت كرهروک یلاحوب تارغ . یدیا شلوب هدقلوا دیکج رمحا نوخ
 ؛ یناقرح نح ٌهیکت هرزوا قتلوا انب كلبا هدهعلق نورد « شماق یربق

 ردشهوا انب ینیرش عماج .٠ رررجتتلابا یصراق . ردیناریخ اشاپ ینطصم ال ال .
 «اشاب نالف مریزو فرصتم هصراقتلاا» بولوا هدنلارللنامع الاح .شعوا `

 قلها هڪ . زده دندح رس م ِ ریلیروس ربط ہل یهاشداب سا هب د



 ۳۳۹ . صراق ٌهعلق فاصوا ۱
NK RIK RIK DIED 7هک هک نوک یک یک یک هک هک  DDEیک  KEDE KDE KK9 )وز ( 

 « نیدلانعكللا ینوبققا » بولوا هدنمکح صراق - یسهملق زودراب

 هليا هجووب ی رات هلیا طخ یلج هدنبنج یسایلع تهج كنهماق . ردیسانب
 . ؛یرادزد . ودان ناکنس « هشوک را هدنرانک هردرب یسهعلق . ردروطسم

 رضتخ « دسقم « یدحبسم « یماج . راو ی اربخ هدردق یللا زو كنیزیق
 (نامدودناوقک ) كردک ه هلق ندنآ ۰ ردراو یدازاو یشراح . یا

 . دلك هنسهعلق

 بانسنارفا ء كاف نق هدرا رات ن ب نامدود ناوقع:فاصوا
 ةا رصتنلا ند هساغعإ اقا هماق ما ن

 یسلاهاو بارخ یرپش بولک ناخوک الله ندنسهفاط لوغم نکا دک

 كافسوبهرق یلنوبوق هرق یساروب هرکوص . یدتیا بابک هدنرهقو ملظ شتآ
 . ردشلدا برخ رارکت ندنفرط روع هدهبیا شلوا نادابا و رومعم هلبتمه

 ءرقالال نالوا مالسا رک اسع ٌةعیلط نکبآ بلک هنساضق ناوحخت ناملس ناطلس

 بولوا هدنمکح یتلابا صراق الاح . ردشعا جتف یرلاروب اشاب ینطیصم

 یالا . ردە | ( ۱۵۳۰۵۰۰ )یصاع كنکب , رم گرم کب قاحنسهحهقش

 1 هل رکنع كنب یرالهح هرزوا نوناق . ردراو یسشاب یرح « ی

 لکلاعیرع شلوا عقاو هدلحم یلهردرپ یسههلق . رولوا رکسع لمکم زویکیا

 زون ۰ ینارفن هماق زویجوا « یساغا یللکوکو بزع یرادزد هعلق . ردکچوک
 یلوترواقاریوط ردق (۱۲۰۰ ) ؛یسهیحان رومعمیدب ۰ یسیضاققلهعا ىلا
 . ردراو یناکد ردق یللا قرق < یرصتخ عماج ددع جوا ۰ یوا

 هنسهعلق صراق نالوا نانع دآ دحرس یاهتنم كردیک هقرش ندنآ
 . كدلك

 یغاحنسصزاق ددع چ وا هدهبناغع كلام س نامدود صراق هعلق فاصوا

 هدیزا .نیصواق:ضع نم یراق یل اط رزق هوا ی روا
 دادرس اشاب الال هدنرصع تات ناخ دارم . ردصراقو هکردیصراق نامدود

 هداز اشاپ دم لیوط یر زو ماش اشاپ رفعج یر زو یلوطاا بولوا
 هلرکسع ردق كس زو هدلاح ینبدلوا هدنتیعم اشاب ىلع یلئالب اشا نسح



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳۸
 KDE BIE RIE یک DIE )یک IED )یک یک )یک یک یک BIE یک IE یک نیک وکار وصک )

 ا ا ار و ترا ت نأ رددت لوا ندمارک هم
 كندنفا اشاب نیزسکما هماج لیدبت . قدراو هنسهعلق مورضرا هلتمالسو
 كدا مدقت ینسابادهو همان كنناخ ناور ردروس ز وکو زوب هنیابکاخ

 لق ورب رر یه را | و عالق زمکیدروک بولوا فرمشم هلیراتح فرش

 شورغزوبج وا هلبا رخاف سابلرب ایورس هربقح ندنظح لاک . كدلبا تیاکحو
 ۰ یدلریو ید مدناوع هسک کیا ندنتاتک هلومموک . یدلبا ناسحا ام مام

 صراق » : یدلک رلهمان تح ندنناخ ناو و هنب نکل . قدلوا نکا هتفهرب

 یزکلوق اغارب « زردیا اجر . رارو بلوا یذأتم یتاخنم رانابراک ندنرالوق

 هنی .یدرارویبد « نوسروتک همورضرا یرانابراک بولک هیاروب .زکیدردنوک
 . رابداللوپ هنیرابد مج نوک یهننوا یریقح

 تک لع هنن راید ناور هنن هدنخح راب ید ىلا كس

 . كدلک هن ( یسهعلق نسح ) بودیک تعاس (۱۱ ) هقرش ندمورضرا
 ( یاو داب ) لردیک هرچا یسارح نیساپ هقرش هنب . یدادیافیصوت هوا
 هدنعاس )٩( بودا روع یو . ردتماعزو ینوک ینمرا . كدلک هتسهرق

 هقرش بناج هنب ۰ رددنک نادابآ یسارح نبساپ . كدلک هنلزنم ( قجنادیم)
 هد ل مورضرا . دک هتسهملق یکن یم هدتعاس (۱۰) دردک
 . ردهعلقرب لکشلا عبر هرزوا ابق نیا یسهعلف کک کم ناسارخ

 یماضق نانا . ردراو یوا ردق زوکیا . راو یلارقن یللا زو ۰ یرادزد

 . راو یاخ رب < یرصتخ مامحرب . راو یعماحرب كناخ ناملس . ردیتیاین

 :.مورضرا كدک هقرش بنان هنب ندنآ . قوج یتالوصح هدغرانع
 ۰ قدصا مدق هسدودح یتل ما صراق بت یسهرد ( ناخ ) هدلدودح

 زازتجرب . قدشا ندزافوبرب بوک یانب رید هبارخ مان (اسیلک ی دی )
 . كدلك هنشهعلق ( زودراب ) بودا لسم هب رع تعاس ( ٩ ) هداضف



 ۳۷۷ هداز یلمودترایز
 NIE یو NIE )یک KEDE DDE DEDE )یک )یو IE DEDE DIE EDIE TIE نوک ۱9 یک نوک یک نیو

 كنکلم یحروک ن دنا ان . داد هتسهملق ( اس دارد
 . ردکب قاحنس هدنلخاد ردلج بولوا یحتف ناخ ماس . ردامسم هلیمسا

 . ردراو یسشا ۍرچ < یک یال. ردها ( ۰۰۰۰۰ ) یصاخ كنکب

 یس عا.رراقح رکتع رذف كس هللا یرکسع كمو ی رلولهح هرزوا نوناق

 تفطل تباغ . رلرنع هلا تعاقو تعارز.بولوا رهسمک ندتما یاحلص

 .ردراو یساناعر ندنرابجزوک رووانژ] « قالود 9 یمرا . ردراو یوص

 ( نادمام ) هدنعاس (۷ ) لردک ه قرط زيدل كبرغ بناج هنب ندنآ
 .ردیحتف كناشاب ینطصم هرق الال . ردیسان كنبررلکب یحروک . كدلك هنسهملق
 . رديت ییقاحنس هدنلامورضرا هن الا . شعآ یت ید قاحنس ندکسا
 . راو یسکب "یالا . یستشاب یرج .ردهفا ( ۷۰۳۰۰۰ ) یصاخ كنکب

 . رداضق فیرشقلها یللا زوب . رولوا یرکسع زوب شب هلیرلواهبج كنکب
 ههلبق ۰ ردانب یدادش « عبرم یسهملق . راو یتارفن « یساغا بزع «یرادزد

 دنبشقن بولوا تنسلها . راو یسهناخ زوب زکس هلج . راو یسومقرب رظان
 .ردراویرصتخم قوس « اخ . یعاج « یراعماح « یسلاهارادنسدهدنش رط

 ناملسم هدنسهبحان نا وام . كدلك هنسهرق ( دا ) كرد هب هنن ندنا

 . كدلک هنسهیرق ( كنوک هرق) بودک هبرغ هنی ندنآ . ردییوک یمراو
 ییزاغو ناتسجروک هب . ردتماعزو دنک رومعم .ردیسهبحان كنا مورضرا

 . كدلک هنسهب رق ( هدد مودوموا ) بودک هرجا راضق رازنج كره
 كل را رخ دکر مردی رگ ناداآ ویو لا رب ها

 هدنراوج هیرقوب یر تارف روهشم هتشيا . ردشلوا عقاو هدنشاب یر
 انوک ینه هک راو یراقلاب یکم عارذ ررب . ردا ناعبن ندمظع راغرب

 ماعو صاخ هاکترابز بولوا نوفدم هدد مودوموا هدلحو . ردتنج هدام

 هدیغاشا خسرفرب اما . مدیا تأرج کما دیص یراقلابوب هسمیکرب هلغلوا
 . زولوا رطعم ندنسهربمع هحئ ار یعامد كمدا هسنلوا لواتت كرءبدبا دیص

 ح نرو تلقو ترارح هسنلوا لوانت ردقهن

 ید یدنا میهاربا یش. A ولوا ( هدد یمود تراز )



 یمهمانتحایس یاجایلوا ۳۲۹
 بک RIERA )یک )۰9 IEE )یک ۱ووک یو ووک

 هدننلابا ردلح بولوا یحتف لوا ناخ ماس -- یبهعلق ( ناهدرا هرق )

 ۸۷ «راع ۸ هدنغاحنس .رد (۳۰۰۰۰۰) یصاخ كنکب . رد یی قاحنس

 یارفهفلاق زوکیا ؛ یرادزد  یسشاب یرح « یسکب یالا . ردراو تماعز
 هلا هاب هخا یللا زون .رولوا رک یرادقم كس ها رلولهح تک . راو

 ق قا اا بک ردا فیش
  یسهلاوح ندفرطرب . ردانعر هعلقر اسیدادش لکشلا عدم هدندزوا اقرب

 هطوارب ندنفرط هناتسا . ردراو یموق چوا ۰ یسهلق کیا شمت . ردقو

 . ردروهشم قدنخ اشاب اق هرجا رهشوب . راو یرایجهبج
 هدنسهنس ٩۸۷ یسهعلق ( هلاو ) - راهعلق نالوا هدنرق ناهدرا

 هدنسهنس ٩۸۲ بولوا بيرق هناهدرا یسهعلق ( كموک ) . ردحتف اشاب الال

 « كاترب ) ردد رق يلوا یسهعلق ( سراخآ ) . ردحتف اشاب الال

 < یسهعلف ( تابرظن ) « یسهملق (ناوعام )  یسهعاق ( راغاح ) « یسهعلق

 هرباسو یسهعلق ( نازق ) .یسهعلق ( هزنک ) « یسهملق (اشاپ رفس یزاغ )
 اجب اج . یرایشراج رصتخ « یراهینایبص بناکم . ردیحتق امان الال سپه
 یسهاب و عا ندشردلوا هرزوا تدور یماوهو بآ ۰ راو یرارغجاخ
 یسل اها ناهدرا . رک ندنسهعلق سداحا < ندموطروط یسوسم . ردقو

 تعارز یسیرنک ۱ ۰ ردرلهسمیک تسود بیرغ « تنس لها .دحوم « نمؤم

 یسویم ( وک ) فیطل ندنراغاط . ردیراجت هرق یرادقمرب . رارینافافک هلا
 0 ندناهدرا در( شب هینلاش كمورض را هعلقو » رولوا
 : . ردقانوقرب

 . كدلکهنسهعلق ( هلوک) هلردک هرجا ناتسکنس هغ باخت هب نداروب

 ملس ریرحت .ردیسانب ( ناخ دنول» ندنرلکب ناتسجروک هدنک اخ هخسخآ

 نوناق ینوباه صاخ كنکب . ردیتخت یب قاحنس هدنتاایا ردلج هرزوا ناخ
 یرادزد هعلف . یسشاب یرح < یسکب یالا 7 رداغا ۰۰ ) هرزوا

 . ردهدنرزوا اقرب نیلا بولوا یجتف ناخ میلس یسهماق . ردراو یارفنو

 هنناح برع هن ندنا . راو یماجو ناخ ۰ یماح . رداضف قل هما یللا زو

KARIERRE 



 Yo مقاوم نالوا ردقهمورضرا ن

 جبر بک DIE DE DE RIE DE RIE )یک )یاک وا

 (رازق) . ردهعلقرب نتم هدنرزوا اقرب پراص « هدنبرف ردلج . ردیحتف اشاب
 لاثمال هدنرزوا ابقپراص هدنرانک یرېن ( غاح ) هدنبرق ردلج ید یسهعلق

 تعاس چوا هنسهعلق رازق بولوا انب نیکنس یسهعلق ( نوتلا) . ردهعاقرب
 . ردهعلقرب كحوکو براص هدنب رق هخیسخا یسهعلق (ارودوا ) .ردمرق

 هدنتلاماهخسخ | یسهعاق ( روخ تسوب ) . ردهدننرق هخسخا یسهعلق ( لآ )
 هدنحرات ٩۸۵ ۰. ردروطسم هدالاب یراعوتماعزوصاخ . ردت کی قاحنس

 یرحو یسکب یالا . رداضق قلها یللا زو . ردحتف كناشاب ینطصم الال

 : ردتعلوا ناوم رم لغو چا باد داشوش ناسا د

 ۱ . ردمرق تعاس یدب هردلچ

 . ردقو یسضاق ۰ ردنموکح شرط قلقاحوا د یتهعلق داشوش
 یسهعلق مدرا یسهعلق ( هبرخ ) . ردرب یصاع « پراص هرجا ناتس داشوش

 هدنتلابا ردلج یسهساق درا . ردهعلقرب پراص هدنرانک هردرپ هدنب رق

 (یحتخوآ ) . ردروطسم هدالاب یتماعزو صاخ كنکب . ردیتخت یب قاحنس
 .ردهعلقبراص . رازاب (لحخام) هدناقاخ رتفد . ردیتحت یی -قاحنس یمهعلق

 پراص هدنبرق ردلچ یسهعلق ( نامسغاج ) . ردشملوا رب رحت یصاخ كنكب
 . ردراو هدراهعلق ا اهد . ردهعلق

 «تآ رب ۰ یمالغ یحروک یکیاندنراترضح اشاپ رفصهرکوص ندرلاشاعوب
 هلع راقبفر بول آناسحا شورغزوب « یاروچ ناتسجروک .كنفت هطزوکرب
 . قدنالل و هنتهج مورضرا

 مه وهوحممس

 مقاوم نالوا ردق همورضرا ندهخسخ |

 هنسهعلق ( اواننک ) هدتعاس ع بوشآ یتسالباب ( راغلاو )ندهخسخ | الوا
 (ناهدراهرق) كردک هلرللو براص ه غ هب .ردهدندودح ناهدرا . دلک

 . كدتا تلصاوم هنسهعاق



 یمهمانتحایس یلح الوا ¥4

 هنسهعلق ( نوغرا ) كردبا نار ییراهعرنم كرهشوب بولک یرب ندنراغاط
 ندهعاقوب .ریڈیراق هنیرهن ضرع هدنبرق یبهعلق ( تخسوک ) ندنآ .. ردک
 كنشوراو هرشط . رووا روع هلا رج یرزوا قدنخ هشوراو هرشط

 هحاکد یرادقم زوخوا هدشوراوو . ردقو یروس هدنسهروح ترد

 سال ودا یش زا ینایهف با 2 دقوا قات سد ..:ردراو

OEرفسر زو تالو "لاو ا . ردراوقلخ رادمان ء حیحش بن  

 : نورد یسادختک- ییدلوانادنمد «رورنه روالدر یر وک "الصااشاب

 ا انا ا ریا کرا مک خاص ۰ تین جروک ید ان
 3 تایر 0 2 ندهتجات .ردزاشک در ء دنمرته یرانحاتص نادناخ

 بولوالزن. شب هسلفتندهخسخا ۰ ردراو یسهعلق صراقهدارآ . ردقانوق

 - ریلیدکهدلزنم رک ندقرشیغد هبهحنک ندارو .رلیدک ندلاشو ندقرش
۱ 

 نالوا داقنمو عیطم هدنسهروج ترد كتتلاا ردلح

 یرلهعلق ناتسریگ

 حف هنس هطساو اشاب الال هدنحرات ۹۸٩ یسهعاف (زیترخ ) هدنس رقردلج

 0 كلا )دو ورخ رداد
 او 5 ییا یمعلق لاو رنک « ینهملق ( ناکب )
 و ) دارو لصا . ردراهماق تاج وکمدرزوا هتعد

 یناط (تاریرب) ۰ ردیتخت كنتيالو شاب قیچآ . ردبیرق لزنم کیا هرداچ
 هدیناخ میلس تفالخ . کلا راه تاو یولوا روف هدسرق

 ( یسهعلقلرخ ) .رد ۰۰۹۰۰۰ یصاخ . ردشلوا تموکح قلقاحوا یساروب
 .ردنتحتاولرم - رداول رومعم هدنتنابا ردلحو هدنسهزآ ناهدرا هللا هخسخآ
 یسضاقو یسکب یالا . ردها ۳۹۵۰۰۰ یداخ كنکی . ردحتف اشاب الال
 داهرف هدنسهنس ٩٩۰ یسهءاق ( ناش ) . رولوا یرکسع زوش . ردراو



۱۲ 

 ۳۳۳ یاکشا كنسهعلق هخسخآ

 و2 ۱۲924 )کوک NIE SDE SIE SDE KDE یک و2 یک ووهک ۱

 ناطلس . راردا لوانت یراعتو تماعز بارا . رولوا لا هسک یعرکب

 ساوس«مورضرا بودیاناسحاهنساشاب قاحنسیتلالاو ا اف یارغلط مياس

 هنسیه.یدشملیا ر نامرف هترلنلاو ردلح یی رلتلابا همزوا < ا شع

 یساضق هللا تولوم هغا زوشب ادشا . یدبا نوناق یرالک هنسهظفاحم
 هلسهاب زوبحوا الاح . یدنلوا ناسحا ه ( یدفا ناضمر یبلکسا )

  ناسکسهنساشاپ « هسک یدب تلادع هجوربیونس هنسضاف . ردا وک

 « ردلجناریم یم نواح صاخ . ردراو یناشاب وص . رولوا لصاح هسک

 هطوا یدیو یرلاغا هملقو یتارف لوق ردق كيب کیا . رد ( ) ٤۰۰۰۰۰۰

 یتهجره. ردراو یساغا یحوط < یساغاحهبج ۰ یساغا یرحیکب یلاعهاکرد

 البتسا بولوب هجرف هدنخشرات ۱۰24 هنس شاب لزق نکيا نادایآ و رومعم
 هرکصندکدنبا حتف ندمجم یناور عبار ناخ دارم ناطلس E ین

 . ردهدهلوا نادابا و رومعم ن الا ىلا. یدلا هد یهخسخا و

 لقرب دابا نکس هدنرزوآ تهر نام لا كس نا
  زسعاب ردق رو كس هدهعلق نورد . ردراو یسوق ی ردداب آ حرف

  سلبحآ هفرش یموفرب . . ردراو یراوا هلب |" قاریوط  رسهجحاب

 مياسناطلس ) هدعاق یراقوب . ردبارحم زکس یعرکی . ریلیجا هبرغ یرکید

 اد . ردروتسم هنا نچ و قاربوط بولوآ .دصمو ےدق راک ( یعماج لوا
 . ردشل وامدهنم یسهزانم كفطل عماجو . ردق و ترامع ینوشروفهدرهشو

 یعاشا ء ردعماحر رسان . دوتسم ها هاب ( ین وا ۱

 اشکلدو حرفم «كلام هبهریثک تعاج « ےدق راک ( یعماج اغا لیلخ ) هدعلق
 هلغلوا رابشک .دحومو نمّوم هعااو تنس لها تیالو یلاها . ردمماعرب

 . رونلوا توالت مولع راسو نآ رق هدعماحره هقشب ندهسخ تاقوا

 بلاط نکل . ردقو یبارقلاراد , یدطازاد . ییردتلاراد صوصخ

 : ودناداآ و روممم تیا خد یتوزاو یرافنط نو . ردو وا یا

 . رد راناخ روهسشم ( یناخ یلغوا اغا یسبع یک ۰)۱ ( یاخدحم لوو
 (هدوا ) تقر بآ ۰ ردراکتم یناکرو تاربخ « رفاو یراناتسو كبشم



 / ياا یلچایلوا ی
RIED DDEنیک  SIEورک )یک نوک  KDEو26 )96 و2 )و26  

 یهدنسارحردلح ؛یسمورو هلرکسعلاثم برد هننرزوا تللبعایما هاش كرهد

 هنارس دوخ كلبعامسا هاش یسمروک ندفیت یرکسع مج كيب زوب هدکنچ

 تب یدنک قحا هاش هدهبراموب . یدنا یسهرگ كنتازواجت ردق هساوس

 هرکصن_هب راموب ۷ ملس ردشعآ ناح هناشارداو شمل هراتروف

 . ردشملیا داقنمو عیطم هنیما ناتنحر وک لج

 0 چا هعلق تف رات

 مور ناطلس ینکلم محع یدآ -ینخرا یدند " ییغ فتاه

 . یدلبیا ناسحا هریزو رب كردیا میظع تلابارب ینو ناخ میلس هرکوص

 راشواحو نتفد . یرارادرتفد راعو لام . ردقاحنس ج وا نوا ردلح تلاا

 . راو یتاک راشواح « یسادخیتک راشواح « یرانیما"

  روختسوب « ناهدرا «كرح « جدر ۰ زبترخ ۰ یتلوا س یراقاحنس

 « هناول فصن « هناول « لرکترو < - ردغاحنس اجا - هخسخآ < لحخام

 . .رونلوافرصت هرزوا تکلم بولوا قاقاحواو قلدروب یراقاحنس داشوش

 مدرا . ( ٤1۲۱۹۰ ) كئرب ۰ (۳۰۰:۰۱۷) یتاوا -- یراصاخ
 هناول « ( ٥۹۰۰ ) داشوش (  ۳۰۰۰۰۰۰ ) ناهدرا ( ۲۸۰۰۰۰۰ )

 روختسوب ۳۹۵۰۰۰۰(۰) كرم ۰ (۲۰۰۰۵۰۰) زیترخ (۳۹۵:۰۰۰ )
 كش + ( ۰۰۰۰۰ ) هرات < ( ۲۰۰۳۲۲ ) لیحخام ۰ ( ۲۰۰۰ )

( ** 4+5( 

 هززوانوناق .ردتماعزو راع ه٩ هله -- راتو تماعز یهدقاحنسیه

 . نولوا رکسع روش فات هلنرکسع انا ۰ ردنا رک زو نکس هلیراواهح

 درا ۰۸۷ رام ۰ ۸ تماعز كرز ناهدرا ۰ ۱۲۳ راع ۰۳ تماعز یتلوا

 رام + ۱۳ تماعز زیترخ ۰۷۲ رام ۰۷ تماعز رخ . ع۲ راع « ۽ تماعز

 ناساص « ٥٤ راع < ۸ تماعز كس ٩۸ ٤ راع « ۱۲ تماعز روختسو ۷۵

 رای ۰٩۰ تماعز هخسخا ۰۱۰ رایت ۰٩ تماعز یرول « ع راع ۰۷ تماعز

 تماعزریسا ۰۷ رایت ۰ ۱۸ تماعز هلطخ ۰۳۲ راع ۰۱۱ تماعز كدکاح ۷

 زویجوا یونس ندبرق شعلا كيب هلیطرش كمتيك هرفس . ۱6 راجت ۽



 دا

 ۳۳۱ یاس تت راج وول داشوش

 ۱ )926 ۲۹2 )۰:2< NDE NDE ۱99 (2 SIE DDE NSIC )2 یک K9 9 )یو

 كنساكلا شا قیجآ هدقدلوا هاشداپ لقتسم . ردشعا تفلا نسج هدنسهعلق

 اده او ل. ردشع وط فاعم قرهر دلاف ینسهسفع فیلاکتو جارخ

 «نوفیوط روس « ناغوط « رسا هتلودرد هنسیه هخدداس ء نا ردفاعم

 هرجا رلرب رادلوصح «قرهقلاق ندارو . رارردنوک یرلربلد یخروک اتتسم

 ترد یظفلو هدهسیا ( هخسخآ ) یدآ كنارو . قدراو ههخسخا اردک

 - رخآ « هقسخا : الثم . رارایوس هجن راهجهل یدنک ماوقا نانلوب هدنسهروچ
 « اشاب نالف فرصتم هناا ردلج » هدیهاشداپ 4اخرتفد طقف . هقصفا « هقسق

 هنسیه ناورشون . ردناورشون یسیاب كلبا كنهملق . روللوا ررح وند
 , Elردشمک ها كره هرکوص . یدردبا یبصف قالب یآ یتا . ۶ `

f ارد ندماش كللادبع نب ماشه ندرایوما هرزوا یتیدزاب كنخمرات همانق رش 

 مورضرا « رکیراید . هیطاللم « شعر ؛باتنیع ؛باح كرەلك هلا یکسع لاثم 4
 ۱9۳ ررینسماق هخسخآ بودک هات کا دا هق اف و

 ندقدیوق هتعاطا ییرارهش ناتسغاطوناتسجرک راس كسلفت . ردشملپاحتف

 راجروک یراهرک ویص . ردشملنا تدوق هماش نالوا یاب ماش هرم

 ناحابرذا هرکوص . ردراشمقح ندتعاطا « ندقلمالسا نوتسو قرهزآ

 هدنروهظ كروم « شملیاطض یرلارو فسو هرف لوف هرقندنرارادمکح
 . ردشمنفص هناخ دیبا مر ډل ندنایغ لآ بومههآبط فو هرف هبا
 هدهنرزوا نسح نوزوا روغ . ردشلاقهنسح نوزوا ناطلس هعلقو هرکوص

 توروسزو هناکر هلردا تکرح هنالقاع نسحنوزوا هدهسیاشملبا نکن

 خم ا ناو کوج ق ردشمراتروف ندنراغو بهم ی الو

 قالیابیهخسخآ وب . یدربک هللا لیعامسا هاش نامز ناریا ءاش ندندالوا ینص

 ناخ دیزیاب ۰ یدلیا داقنمو عیطم بودن او ناتسج رک مچ هرهتسدیا

 نلنید( یروقچ هر ) ات كردبا باسو بارخ نانع لآ تالو هدنرصع

 هد رصع وا فا هنف رصت هضق یر كالتلابا ید ردق هبهحنلک هساویس

 كنيرکسع لافدپ هاشوب یکنالسرا .یدیا یکاح نوزبرط :لوا ناخ میلس
 (ازغلاتون ) ادسا هدفدلوا هاشداب . یدریکن دمت ینسهلمح هرهشد ندندرآ



 ی Ua a دو ی جک mA تم 0
 < ۳ ر ی ۳ ۱ ی ا رو ۳ تم کو هم 3

 SETA E A 9 ر

 یسهمانتحایس ېلچابلوا ۳ ۳۷۰
 را E SANE CANE ANE Rb SE SE و یی شی سیا یا

 نادوق یلغاح < OE وب یروح 0 یخی 3 اخلق سارراراف < سودغرا

 .زاماراكىوك كشا رطاق تآ رداق لکد فا مال آ

 نوجا یدک بز ا یراق ااا ن قر اهد
 . یدلس هنلوا ر رحت ردقو قحن 1

 یسحرب كماوقا ندا ا رم دا ی رد هاب نایک

 ۱ هک اد . رد راموف داشوشو نایداد راج روک وب ینو . رددوم

  دواد « ندرایدو-م په رلنوب . ردب رامدآ لرکم ۰ شاب قیجا « لیروک
 » . راردبا لمع هلبالیجتابویاللساط كالبحیسم نکیا ندنتما مالسلاهلع
 .ردصوصخم ع اک یرلهحهل . راردملکم هرزوا ناسل کیا نوا ندر

 كا یراکدایوس كنبراموق نایداد « داشوش هجن رلمعز . زاملیشالکآ ولردرب
 كبر, ندناتسجروکو هسلوا ضرقنم ییسن كلارقوقصم . رد, راناسل حیصف

 تام را هل یراسالا یروک :. زدراموق بم .راردبا لارق بوروتک#
 ۳ ا ی دواب ترضخ هلا هطشاو وا هیوا

 (درع) هنیرب .رولوا لارقرب هدناتسجروک : رلریتالکآ هیاکحرب بیرغ هلهجو
 . رالشاب هتموکح هدکلم ندیا لاقتنا هلثرا ندنساباب . رولوا هکلم ېزیق مان

 2 ال. مان ( ناود ك ) -- هدقدلو یلاک دح د قزق كندکسلم

 ج رک راقجوجهدن رلکدوسب ۰ ریلک هدوج و لغوا جواندزفوا . رارر و
 ی ۲) ههداز كب كوب مان ( هلورام ) ۰ رآردیا مق هدنرلهرا

 سا یا الو شاب قیحا ينا لنا کرادربو یتساکلا

 زرت ه( نومس ) یغوا هتروا . ردهم ههداز كيوب للسن كنىسەقاط

 هتشلا . رارریو یتبالو طغاب ۰ ( نایداد ) یلغوا كچوک . رارر و یتساکلا

 رادمکحرب لداع ءارآ ناهج كبنایدادوب .ردتنماکوب یخدیلسن كنم نابداد

 یک لا . رارولوا عنات کا ناتسجروک هل هلتهج ینیدلوا

 . راردبا تیاعر یک یرلساپاپ شاب رایجروک لج هشنرلکب شاب قیجا و

 ندنرللا كنپراکب شاب قیچ | « نایدادوب یعیلق هدسولج نیح رلارق
 ( نستانوک) هلکب شاب قیچآ نکا هدنوزبرط لوا میلس هاش . رارناشوق



 ۳۹۹ یاسا كا روک داسوش
 یک ۱926 KIER هک NDE (> NDE RIDE )کیک و 2 ۱و2 )کوک یو سا

 یسیرکآكنسلاها . زدنقنرعماق سا كارا

 تعاس( 4 ) هرغ بناح بوقلاق نداروب . ردیمرا « قالود لوک « یحروک
 . قدراو هنسهعلق ( روغزآ) كردک

 ( همانقرش )۰ رارید ( روغ ردناسکلا) - روغزآ ےدق علق فاصوا ۱

 هردنکسا كؤوس . ردو هعلق نالو) اس كلبا هدناتسجروک هل وق كرا و
 . رب تسوک یی داوایمانب ردنکسا یتیعضو كنسازاخ هشوکراج ؛مظغ .ردیسانب

 .ردتاشهدندودح ها رد نا یر ردهعلقرب و ؛ لکشلا عب ع

 . ردراو ئن ودق زوکیا ۰ دک یساغا . راو یسوفرب ران هب هلق

 یسهحابو غا« ۰ یړلد . راو ی اکد ردق یللا ۰ قرق  یماجو ناخ «ییماح

 یسلاهاندن 2 یعوف (داشوش ) كنار د یارو .ردقوح

 . راردبا ملکت هحیجروک ۱

 یاسل كانراجروک داشوش

Eقافیه مد + کا ۰ توخ ۰ یوا ۰  

 رس: يب قلا شا تی ملا یا
 و لاغبح < 0

 دومرآ راک بارش نیا و یا یا و

 قجورخ . یلوغوجورپ « وسن « یاد « ییزروق « یفل ۰ خاووق
 زو راق ران نوواق قدنف موزوا را. قاق

 هدهدهماح « وشدحاد < e وحدوما « لاق  وقوق < ٤ لوز

 راکیءدلاو نالغوار وطوا ی ككا نالغوالک یراق رو توط

 یریا  سوماج ۰ یرو ۰ ینوتابقآ ۰ ماشخسدیوسرا ۰ سنانقوم
 ردا لیبی كکا كلك همك ن ك

  یسرایدب د < هبربت مقا ۰ ترانوناب « نوتایدجاد ۰ شدبوسرادومقا

 ردک وسقو یکو جوکم قاب ر اغا اغا روطوا همتیک لک



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۱۸

 . ردکجهعاقرب هدنلکش عیم هدنرزوا هتشپرب ناب . ردشما انب هاشدرجدزب
 نکل «راو عماحوهناخ زوبجوا هدنسهملق نورد .ردراوینجوقرب هدنشابرسج

 كحوک نکل .رشودهنلاش كنهعلقلوس هعلقو .ردقوینارامع رت اسوناتسدب

 بشه . ردراو یرانایهکن كس جوا كرلهلق . ردنبتم ندرببک روس هعلق

 یسزک ۱ كنسلاها ۰ راردبا دارف هد « بوخادخ » یراناهکت هدملظم
 یساملع . رردندنهدم یفاشو یینح بولوا یس یر ندننامز یلناعع

 9 غ شا سا يک تد هاد ناو ج . ردقوتت

 هتنالوصح . ردحودم یفوص یروکنا .یسهش راو یسولاتفش لاو ضان

 هسرهن روک ًاتاذ . راربشش هلبا تحر نارا به.« زالوا یسهدناف كسرهنروک

 نوجیکیدمیا دیفتسم ییرب رههدلاحیفیدارخوا هببصق ردقیللا زوب یربندنینم
 یوص ۰ رلرید ( روع) هتسانعم زسهدئاف هرهنوب رالوغماما ۰ رارید « روک »

 . صدا نار كسکوب ندنفیدقآ هدهوسترب اغ كب هدهسیا ذیذل
 . راو هحیلبا هدرهش هکنوج . لکد حودم یراماج

ETراناق ندنردق 0 قرش كنەعلق لوس -- سافت  
 یل ەق ۰ رولم هنلوا 2 یسهحایو هلک نوبق هدنجنا رم قاحیصرب

 شام ور عفان

 ؛(اغاناوضر یسادختک اشاپ داهرف) ۰ ( یدنفا ماسح ماما ) - یراتراز

 ءردازتم شب هنسهعلق ( تخاک ) سلفت . شما ییاعم رحم ( یدنفا ىلع مح)

 ییاندارو . ردقانوق ترد هنسهعلق جنک . ردقانوق ترد هنسهملق ( سرا )

 رللوب راط هونج بناج بولا هارجرخ یمابع نموت چ وا هلبا قیفر زوب
 هدنرزوااق نیلا . دلک هنسهعلق ( تخسوک ) هدتعاس (ع) كردک هرجا
 . ردیسهیحان كسیلفت بولوا هدنمکح مج . ردکجهملقرب هدنلکسش عمم
 هنا . یدبا ناام هرزوا دنلب هوکرب هدزفرط غاص هدیسهعلق ( یرول)

 ( ناروس) هدیرایا ندارو ءاردبا روع بودبا بس ندورک قرهمراو

 . ردهعلقر كحوک هدنرزوا هتشدرب NE ا سسلقت . دلک هنسهعلق

 . ۰ ردهتسوم هجوا یراورابو جرب هکردراوتسا راصح بعص هباغلاةباغ طقف

1 
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 ۳۱۷-2 سیلفت ٌهعلق لاکشا

3 

 تسع تاغ نالوا روح هدهملق ۰ یا لر هدرک رم یادم یراشد

 .نیدحوم شوج هدناوصو ههعلقرز اشاب ییطصم . رابدلوا متفم هلباناوارف

 كبرجوا اشاپ یسح هداز مظعا ربزو قرهلوا هينا هعفد . رادلوب ناح هزات

 .. رایدتیا نزخرد هرارابنا بوریتکهربخذندنابوبح رئ اس « یادغب کوب هود
 ناطلس ندنرود ثااث دایم ناطلس . ردراو رارابنا هدهعلق كحوک الاح

 .یحروک هرکوص بولاق هدنامع لا تسد هعاقو ردق هنسولح كنافطصم
 تانغ ندعلق نورد كردبا مو هلفغلالع كردبا قافنا رام هبرافک

 مج یر دنامز لوا . رایدتا ماست ههاش ین هعلق بوراقح هلا ناما یتملسم

 ردوا ناۋا و دوم تاق , زدیخلا

 .هنرب رب هرزوا ابق نیلا هدنرانک ( روک رهن) س سلفت ةعلف لاکشا
 .ناب رج (روک ر هن ) ندنرلهرا . رود سالفت « سلتب هکردهماق کیا لپاقم

 ؛د ندنرب كراهعلق هلقلبالوق ندنغیدلوا مظع رسج هایقر نداقرب . ردا
 . ردهدنلامش هعلق كچوک « هدنبونج كروک رهن ربیک علق . روتلوا روبع

 نالبحا ههعلق كحوک هدنفرطرظان هارح كالو لوس د روک رهن

 .( زکاب) ءدقانوق یجندب . ردبا نایرج قرانوقوط هراوید ندنکوا یسوق
 ياعم ادا  رولوکو دم رز )ا و

 | توک ند ( ناهدرا هرق ) ات بولوا راغاط یهدنتبالو ردلج

 بصنم هرزخ رح« رک ندنجما كسلفت قرەارغوا هنراهعاق هروغزآ

 ردقشعلا كيب کوب یراخروم نیمز ناربا بولوا ربنرب كویب تیاغ . رولوا
 .هدنرزوا اف نبحلا ۰ هدنراک رنو : راردا تاور یفیدقآ كن هراح نوع

 . ردعدآ كس یتلآ یعرج رادام ارئاد كنهعاق كوس ییدتا اس كسلتب
 : كس چ وا یر شع بولوا عارد ش ملا یدق كنراود , ردانب یسا اما

 -هدنرزوا یره و ردقوقدنخ . راو یموف یلور وکرب ۰ ردراو یندن

 . نورد . رردبا شطع عفد ندنآ هدهرمصاحم ناح . ردراو یسرلق قولوص

 .. ردهدهعلق ون یارس ناخ . ردراو یرلوا یوروا قاریوط زو یتلا هدراصح

 .ندهرکوص ینسهعلق كحوک . راو یرصتخ قوس« یعامحو ناخ « یعماح



 جی2< ووک یو

 بولوا متغم هلیسهدایز .رایدلیا ادجندنراندب ییراابكنیراشاب لزق یجروک
 رادرس ناه . یدلوا كلام هنوتلا یسولوط ناقلاقرب یماندا كلا هلارکسع
 هطبض كننسهعاق سدلفت هلا یرحکب هطوا یدب ینهاغا یرحیکی راهشرفظ

 . یدوروب هحتف یتسهعلق ( کز ) هليا مالسسا رک اسع یسودنک بوردنوک

 دلردک هلامش بناج ندنآ . یدوق رکسع هنجما بودیا حتف ینهعلق هلبا ناما

 بویمهروتک تقاط هنایناع موج هعلق . یدتیا هرصاح ینسهعلق ( مرک)»
 هنیراراول اراد هدرلنالوا هدنجا .رایدتا ملستهمظعم رادرس ینهعلق هلباناما

 ندنسا رج یمهعلق (تخاک ) E مدمر وک ینسهعلق 5 ) ریقح .رایدحاق

 اشاب ناعع . مدهم رک هجا نکل : مدشمروک یتسهعلق مرک نکردبا رد

 راهعلق كچ وک « لوس هراب یتلا یعرکبندنلاباوب یک رانالسرا شمقبج هراکش
 هنسهعلق سالف كردبا لزانمیط هرکوص.یدوق راظفحتسم ورکسع هجا قر هل

 تو و ناف اف کوم: یدالوا ناقلنامداش مظع نوک کیدرک

 هليا قلناربم ريم یتموکسح ۰ یدشا ریرحت یتتلاا بودبا راوتساو ناسم
 رتاسبوریو ( هباشاپ دم هداز اهر داغ )قاوم فرصت هنتلابا یومطسق»
 .یهج هطوا شا < ی یا یک ردا نایک تا تک

 رلرکسع ندرلهعلق نالوا مدهم رب اس ید هراب شع زو « یحوط هطوا شد.

 امومع ییررکسع یتلابا ساویس هلیراقاحنس دیح « هکت « اشتنم « هریت بوبوق
 قربوق هنلوب هدییرافرط رت اس كناتسجروک . یدسا نت یهظفاح

 یرافک ناتسجروک هلبا رامح ندفرط یرب . یدلوا ناور هتلود رد.

 طحف ناماسم تاع لما . رایدلبا هرصاح یآ ید یسلقت هلق

 هدک هدک « ی رلکیوک تاهت . یراتآ ۰ رلیدل اکو هجرد یرابا ندالغو.

 یلک كنبرب هدنمان 0 یخ  راناوا جات کما لوانت ییرادبهش

 كنودعنکیا هدزکموب لاح . یدنلوا لکا بول | نوتاص هبه كيب ید
 مورضزا ادخ تمکح . یدرارونلوب هدهعفادم هنادم هنموجم فرط فرط

 هرصاحم ینهعلق نکربلک بودیا راغلا هلبا رکسع لاثم ارد اشا ینطصم یسیلاو.
 یلتلک « یی انغ لام ردقو كردبا رارف یلوق ماما یرادرس نرلمج ندم
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 اردک یراباهدندارو . رددنک یلم جو ناخ ۰ عماج «یلهناخ كيب هدنرانک
 ) كدلك هنسهعاق ( سلق .

 كنحاص « همانفرش » ندنرلخروم نامز نارا س سلف فاصوا

 انب ( سلتب» یراد هنیزخ كنيرقلاوذ ردنکسا یررشوب هدزوا یلوق
 یهعاقوب خیل 3 .ردشمر داوا هد ی ( نسلتب ) یهدنتلاباناو هکردشغا

 ناتضنروک ها مدیا لافتنا کوله یدک رام < شا هرصاحم راءغاب هجرلزو

 نکا هضم ادا رز درب یک ( ناخ دزادو ور او
 ی بویک جات كردبا اجتلا هنهاش مج ن ردنسوفروف یللامع اک

aتؤدا ثلادع داش ناوک هرزوآ  
 اشاب داهرف الال هدنرصع ثااث دارص ناطلس تیاهن نکشمنا نادآآ و رومعم

 شم هلبس هعلق ردلح بولک هلا نایاب ی رکاابع نمروتکر و دز وا ناتسجروک

 تع زع كمظعم رادرس هدهنیرزوا سیلفت . یدتاخنف لاف یااوت ددع
 هنسهملق نسلق رکسع كيب قرق هدکدتا عاهسا ( ناخ دواد ) ینکیدتنا

 هارد! لزاتمیط ک٤ ندفرط یر. یلدا د E ن
 بو ردنوک همان هتسافت نادر ادا  یدتنا ماش کم با ناو رک
 ههاشداب یهعاف دوخاب . كدا لورق یمالسا ندای » : یدنا توعد هنید

 هدنروغوا نم ند الاو كلوا اباعر راذک جارخ هدنحراخ هعلق ردا چ

 همان « . ود ررقم قلوا سا زکلابعو لها بولپ ریک ندحیلق کله

 : هرواشم بولک هرب رب یسهلسمح هحللوا مولعم یوهفم بوراو
 . رایدناق هبعلق « رایدوق ییلیا وید « نوسلاق ندنکیدلم یناع»"
 ِ كنهمالسا كاع نودا ترون لل شا ام هی

 . راروقارب یلاخ یهسلق كردیا زاید كر یسهلج « كرەليب ی راقجهیمهنایط
 ؛ششودهنبرابقع هلنامالسا رکاب مقوا کوس لاو

 ( کد ) هليا راغل ا هجیکر, نوکرب بودیا روبع ییرهن ( رک) ندنبرق سیلفت
 وروق هرجا ناتسلکتجرب هدرانوا « شمس هنناخ یبلفت هدنتلا یسهعلق

 بودیا موجب نیملسم تازع . راشلوانصحتم هلبرالایعو لها هدنجشا نامروا



 هده « رلروو هتش راس الو یرا.تفار نکل . ردقوب توادع ء ضغإ کا

 ٠ ناتسغاط . رولوا رازاب مظع هرکرب هدلس هداروب . راردیا ارشو عس هلرانا "

 2 . كدرک هناتسجروک قترا . یدلو هعاخ هدارو
 لورم هاو E م س یسهیاق (ددوا) هددودح الوا

 ا مدتک ندندودح یسهعلق یش سقح بول 1۳ هدزشرط

 .ردمظعدنک مات هنناخ سبلفت هدندودح ناخ سرم هدناتسجروک . كدلك
 بویلورابا ندارو . ردقالود كوک هلا یتمراو رووانزآ یحروک یبالعر

 ی 0 زد ەد مو هدناسخ رگ . لد هن رې (تخاک )

 .ردشملوا بازخ یرار س كنسهعلف هللا ماا رو . ردناورش ون

 چوا . رب | ی یو ردعدآ كس ترد نوا رادام اد رج

 بارخ . ردراو رلهناخ نادایآ ددع كس ییا هدهعاق نورد . راو زا

 ندلالزبآ یوص . ردراو یرازاب و یثراج ۰ یراماهحو ناخ ۰ یراعماح

 بوک نبات یا هفط ِِ هزر هوک یرلوص + روو ناتش

 : نلرولوا نارا درک ره هرکوص ندکد سا نار یتراهحابو غاب كتخاک

 لوک « یهرا قلخ ۰ ردلکد حودم سا ندشیدلوا لایم هتدورب یساوه

 ردق كس . ردناطاس هحهقش یراک اح . رذب رله اط یجروکو قالود

 | ملس اد و یی ما ینا فا فراق يرو

 و طظح ندنساوهو بآ كنارو لوا ندزعا ینکنج ردلح هلا ناخ

 هلراقافوص یراو مترطس هرشط ندهملق « شلوا نکاس هنسچوا هدرهش

 . ۰ رد زهش (هشق ) هدنرابد رام هتروا ابوک هک شما انب شوراورب مظع
 یک یا بو ندغبت نادند ید كم زو كهاش هسا ږد

 ناتسج ر وکه لب رکسع یلناټعیجنوغروا هرکوص .ردشمتآ ناج هنیراید ناجابرذا
 رومعم ردقوا هد یرلهرکوص . راشمنا تراغو بن بولک هرهشو یرکسع
 .یراشاط كلوب تقو ییدسا رومعم یتسهعلق سرا اشاب داهرف . شمامهلوا

 . یدرو قفر قانوفر هة هرقح اطلت: شمتشاط هاروا هل رلهارآ

 یو رک - هلدتا کم هدندتک ن یاردوخ ) كرهدک ههلسق بناح



 ۳۳ تع رع هناتسحروک ندوقرمد

 یهاش مج ءرکوص ندقدلوا لادجو كنج هح نوجا رهشو . ردشا انب

 التسا رانا . ردتهذآ ندنلا كك
 بولوا هدللا كرام الا ردا بارخ ینهعلق هل رکف نوسما ,

 ناتسغاط . ردهدبنماد زول هوک بولوا هدف اغ یا ی را

 هداوه ناملس ترضح بیس هنسهغد ( ناللارپ رس ) رهشوب » هدنراخم رات
 راحا تقو سا. اشام :یزرلا هو بوردوف هارو یک کک

 عقاو هدنسهرآ كني رارهش دابآ زاین « یخاهث « وقریمد . رازاب « .ردیسهلدیا
 . ردلکد رومعم ردقوا ندنفیدلوا هدنسارا دح رس چوا . ردعدق رپشرب

 قاریوط ردق كب چوا ۰ ردزآ یسهحناب و غاب ندضیدلوا قوغص یماوه
 یراعماج نوحیفیدلوا هدنلا مجح ۰ ردراو یراعماج ۰ یسهناخ یلوتروا

 ردق شع « یارس نابراک رب نوا . یماح ید . ردراشلاق بیرغ ندتعامح

 اشاع یتجما ندزمغیدلوا رفاسم هحیکرب . ردراو یراناکد رازاب « یشراح
 ردق كس « یسهعوراد < یسشنم ۰ یرتنلک « ردقلضاقو قلناخ . مدمهدا

 .: رازدبآ یناهالح یزپ هش ۰ ردبنس یش کا كنسلاها . ردراو یرکوت

 ندزربلا ةا بغ . ردروہشم یرلرلد ندنتفاطل تتتساوهوبآ

 لردک هبهلق هن ندارو . ردراو یاحرب راک ودهم ین روک كردياعولط

 زوچوا ندنراکلوا یا ناک ریو . هوا آ

 چوا هد هدارو . ردزرل | هوک یفرطرب . ردهصق ناداباو رومعم یلدنکهراب
 ردق هراب یللازوب هدو . كدلک هسدنک ( روخاز )ردا اغا یرادنک نوک

 ك كب فسو ریما ندنرکبیو تکا ناتتسفاط رای یک

 ینس یسلاها الاح . ردراشلوا عبات همج هرک جاقرب نکل . رد هدنمکح "

 هحنکرب هلکب , ردراو یرامدا كنج ردق.كس یدب بولوا بهذلایفاشو

 :یدریو یراتسوب یسیدک نابب « یتسوب اوودرز ددعیللا هزب ۰ كدتبا تب
 ترایز ) هددنکوب . مدرو یسهمرقم ناطلساق شقنم ددع جوا کا هدریقح
 احلصواملع یهدنسهکلواو كناتسغاط . ردناطلس ولوا ( ناطلسربما خیشلا
 « نک < نطءوس « یواسم  تبغ « یدک هدرابد و. . ردقوت هدنفرط هقش



 یس «هانتحایس یلجابلوا ۳۲
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 ددع قرق : یعاقم راقرق ےس ه ( قسرا لنج اراز .  رازوا هخدازوا
 . ردناطاس ولوا ( طوخروخ هرد هاکترابز ) .ردمانا هاکترابز بول وا مظعربق

 . رارددقتعم هناطلسو رابللاورش

 راج رب« کب یضاق نموت نواندنناخ وقریمد كردىا ترابزبه یرلنوب
 رابتخا هلج بولا قیفر ره زویکیا . یسنطق تارفس هحرا نوا« تا

 . كدا عادو هلرلتسود

 تغ ع هناتسجروک ندوق ریمد

 ناتسغاط اراک هرجا ناتسلکنج تعاس (۱۷ ) ههلق ندهملق الوا
 ۱ ه كدلك هنسهصق ) در هدند ودح

 نالو یخ تا ا اا دز ین اع ناتسغاط -- هروک لزنم

 < یلهناخ رومعمو نیم كسب « ییهجغاب و غاب هدندودح- ( نارس هبات )

 ینوک هعمج هجهداس . قوب یرازابو یثراج . ردهبصق یلرصتخ عماح .

 شورغو نوتلا نکل .راردبا ارشو عیب بولوا عج رامدآ ندارق کهدفارطا
 هلب وا یر ندلزا ۰ ردا شوقود « شتکد یراسک وراک . رازملس ردهن

 .ردراهیمکرادند « داقتعالاب « بهذلایفاش یسلاهاردق كسنوا .ردشلک
 قحا نیداقرب هدناتسغاطوب رکم . مدمروک یسهفااط نیداق چیه هدرهشوب

 1 ناو هه ! شءردیاربس قرش ردك هاتنراشه هرکوصندقدلوا موح ص

 كمتیكە فرش جح رکم . ردقوب یلاتحا قمقبج یراشبط ندوق كنسهفاط

 ۰ ردرامدآ تسردت .تسود ببرغ « یلزو ناوک یسلاها . هلوا نوح

 لردك هرجا ناباخو غاط هنب بوقلاق نداروب . ردراو یرلهاب و عاب لس

 ۳ اس ال ار ١ قدلوا لخاد هسکلرا ایر

 (ناللاریرس) كردبا اشاع یرادنک یهددکلواو نوک وا . ردیسهکلوا

 (ناورشوننب رادجاتزعره ) هدنامزکسا ینسهعلقكندکل واوب .دلدلک هنیرهش
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 . راراتاص ییراغاب بولک هنسرافرط نازق « كدشه كوقصم هلبا ناما اشک |
 ا ها کک مدسراخ وق ریمدو هلتلالد كسراحم وقصم هدرابدمش

 وقصم « روففف « ناخ « یاطخ « نیجام نيج هنسره هب وق ریمدو
 . زولوا لتصاح كرك رخ توک ها اا

 ید قرف نوا یونس ندناورش تلاباو ندنسرلکسا نیا هدنلا رلرلن مع

 حالصو حلص . هنیراناطلس قاجینس یدب « هنیرارکون بولوا لصاح هما كوب
 هداز رمدزوا الا ۰ قدربلیر و راهفوعو راصاخ ت ناتسعاط نوجا

 .رارداتلادع بودیاطض هرژوایرب رحمت ( یدنفا دم لاد ) هدنحتف اشاب

 يا نواو قاناخ ید . رداضق شم یتلالا ناورش هرزوا رب رح وا الاح

 راسو كرلناطاس . ردقون یتماعزو راجت هرزوا ر رحت وا ةن . ردقلناطلس

 ةن هلا » . ردرپ نادا رومعم . ااو مضو هنیراصاخ تتیراک اح
 ةناتسا نکیا هدارو زب یتح ء راردبا اعد یسلاعا هد « هدبا بسم ه لتا

 هنس نک ! مناخ » هناخ . یدک هقبج تشاج قالود كوکر, ندنفرط تداعس

 «بوردن وکی راد رسم مان اشاب فسوب هتسهریزج دیرککهدنجا زکدقآ یلنامعد
 -هدازېش كناخ میهارباو یدیوق رکسع هجا بولا: ینهعلق نانید ( هیناح )

 ید. نوک ید . یدلوا قلنامداش ماع ند دک هاند یدالوا مان دمت

 قوذیرابنس نالک .یخامش.ناورش .یدد « یداواناغارح نمزرصیقحک
 . ایدالشاب هصقر كردا افضو

 مان هکناع هک تاللادسع ن دن زب ندرایوما وڌ رمد ناهاکتراز

 یار وقریمد وب هلی رکن ع لاثم ارد ندماش « رددلوتم ندنوناخم

 دیهش مارک ُهباح هدابز ندزوب یدب ۰ شا مظع كنج بولک هنیرزوا
 دیعب لیمرب هدنسهرشط كراوید یک هدنفرط برغ كنوسق ریمد قرهلوا
 هبا فوکو ثلث طخ هدنراشاط رام . شلدیا نفد هدناتسرازم نالوا

 تدح ةاور ردق شع هداس . ردشلدا ر رحم یرامسرو مساو خرا

 یرزوا هلا طخ ىلج ضم .راردا رخاقت یناسعا هد . ردراو ها

 نمهمانتحاسقهسلوا شار رحت الصفم ی رانو . ردراو هدرلریق ین اْمع یلیزاب



 هل امان امع هدیرامصخ دز رورو هانز یک تآ سم یسدرهح ناسا

  ینمشد ندهلق ۰ ردرا سکرج یمشد ندب ونج . رد راراتات خالاقو معرق

  .ردساکل واناخ سو كناتسجروکیمشدندقرش .ردیموققوموق كناتسغاط

 قرهقاب شتآ هسلوا ضرعتر بوروطوا نایهکن مظتنم هدهعاقو نوحکنا
 E . رلردیا.راخا ینەعاق "ییاها

 ۲ ۰ اف ال یمیترارتف ترد هلق -- راترام ی داملق نورد
 E E ینر داف هلبا لاها رخ لع كمدآ یللا یتسیرب بولوا ردق
 بوج . ردراو وا یلوتروا قارب وط ردق زو کیا كس هدننورد هعلق

 ۱۰ تر ایا E ردزاب یارسرب لون لتضم هواوند هدف رط

 عماحوب ۰ شملقس یسهرانم « راوعماجرب هوس لصتمهبارسوب . ردندنرلیارس

 مولعم یسناب ۰ ردراو ماهر اسز شعلوا انب هدنسیرامعم زرط یلنامع هدنبررق

 . شاپ نان هداذ ریهدزوا هدنب رق یسوق قیاق راج | هقرش كنهعاق . لکد
 ۱ ۰ .ردراو شوراورب نم هرشط ندهعلق . ردراو یراذاکد ء یراناخ « یماح

 یعاعطالاراد . ردقوح یسهحنانو غاب هدنسهروج چ وا . راو یوا ردق كيب

 بوروا مشبربا اکا ۰ قوج یرازابو یشراج « ما « ناخ « عماج . قو
 ها او هرز لرو وخر تانقلخ قوموق - رارنلفافک

 ملقا یجنزکس نوا هجلوق ( لةوح نبا ) رهش . ردبهذ ملا یفاشو ىس
 : ۳ یساوهو با . ردهدشام كنققح لقا یحنشل و هدیضیع

 یروشا ازد . ردهبنات يا ء هقفد ید « تءاس ید نوا یرام لوط

 ورطالا « نازاق  لدشها كراوق صم هدهفاسم لىم زویحوا فرط بغ

 هدارستشد یارو . ردنامهیارح و قاحو تشد یساروام . رد راسالو

 ( ناخ خالاق بوق ) ۰ ( ناخ یاجتویوم ۰ ( هاش یشبط ) یربندهنس یعرکی
 . رافلاردق هنیراد مرقات ندرانوب .رارچوک بوترقهلباماوق كرب رشبتلا ءرشب
 ۲ ندهند راک فوص کر و ف قانا لانو لا

 < تناد ۰ نيد راثوب . رایدسا د هش ی ( اشاب یم یحروک) لوزعم

 .E نیسشنارح یک ماہ ا رفت تلالص < فک

» 
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 قوارب لوط ندنرانک اب رد كراود . ردناام هدنجا ابرد یراورابو جرب
 یضرع كن“هلق ردو هه راو هغاط یهدنسهک | هلق ےک ندایرد ۰ ردیلزنم

 .ردشعلوا انب هدنلکشسمت هدنرزوا یلاع هتشیرب هعلق . ردبلزنم قوا هطو رب

 ناصح نصح رب هدزوا حرطوب اما ودقو یتحایس ترک كریقح هچرک
 اشنا كولب چوا یهعلقوب یثیدنا تقاع یانب < یسدنهم داتسا . مدهمر

 . شرملیا مکحت هلراوسق ریمد تاق رجوا یوقو نیتم ددع واو « شعا -
 هنجا رهش وق یحنکیا . ردلئاح هلبج حفص هنناح قرش یولبرب كنهماق

 هرهشیغاشا . ردراو وق ییا هدراوندنالوا لاح هنناج هنغرآ . ردحوتفم

 ندفرط قرش هکردیسویق روکسم یرب . ردراو یسوبق یوق ییا فوشکم

 (یخامث) هلب رهیارا تآ راناقبج ندوقوب . روایچآ هنسهحان روکتسم "
 ناتسسکرج « مرق « قا تشد هبونج یخد ندنسوقرب ۰ راردک هنسهعلق
 هارآ هداس . سصهلشنا وا تا هناتسغاط محل سلیدک هنرافرط

 یولب یجنجوا كنهعلق . رلشیا هغاحق تشدو نازاق . هنسهعاق كرت لراوقصم

 اغرق ) زونه . ردقوب قلئادابآ ردقوا هدنجا . ردشمشود هقرط زکد

 « نالک . یدروسدا ات هناخ نوجا رانکوحزید . یراظفحتسم هعلق ( ناخ
 لامالام هدنکو لب هحراصحوت یراهارآ تا را ک ادوس رک ندنفرط وک |
 ةماقرب رادتمیق نوحکنا . راشیا رابتشک هڪ ید ندایرد هدرایدو . روروط
 شعلا كسب ر نوا یمرج رادام اراد بولوا عیرم یلکش كهماق . ردرا وتسا

 هسردمرر نوجا نادرح و ابفهدنرب ره هکردراو یمظعهلق شع .ردعدا

 . ریلک تفن هایس قلغارچ ندوک اب هنیراهبلط ۰ ردررقم یسهلوب دجسم ررب
 یهعلق هیاملع هلتک ازنوب « راردیا میزوت یسابروچ مدنک ندنسواکیک خبطم

 ندونادند شعلا. كس ید هدنفارطا كنهعلق . ررر دتا تسارحو ظفح _
 كنهعلق نوح . راردبا ناغارح یهعاق هل.غا تن هدملظم بشه .ردراو

 بولک رابره هلیرایک هکردیغازق وقصم یرب . ردراو یاج یودع ردق ید
 هدایرد بل اریز . رلزلک هراصح لیذ نکل . راردپا تراغ یرایحاون هرشط

 ندنسالج و لقیص هکردییوط یلنائع یسهاج . ردراو یراپوطز ملا هراپ شم
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 نوا « یهابس كولب ترد ,یرج یی ددع كيب هبهعلق . ردراشم | هنیراریختست
 زوبشب « بوط ددء شعلا « یسحوط یلاع هاکرد هطوا نوا . یجهبج هطوا

 رومام ههظفاحم هلرکسعكسشب نوا بونوق تامزاول ر اس « هناخهج قودنص
 تشد ۰ یدلوا نادانا و رومعم یلاوحو هدنسهاس تلادعو قح . یدلاق

 هیرکسع راتات ندعرق بولیچآ رالوب ندنفرط ناتسغاط «ناتسکرچ .قاجنق
 نامارامح ا ییدلک دادما یراهرکوصنکل .یدا هدکلک مزاولوتامهم
 نداروا ؛هناتسسکر حنداروا ,هناتسغاطناملس تارغ . یدایاطض یهعلقهلبا
 2 ات ی دا ا روم تیاخیساروع دەم رق

 «"یرلاغانیب كيچ «نکوج زید  یوروق ۰ لوواسی « یرتنلکویشنم «یک اح
 تاقالم هلیناخ هعلق .ردراویرکون كيب زوقط. ینولوت نکوجزید كيیيا

 قاتیاق جر هدایرد بل هز, .مدری وییرابوتکم كني اناخوک اب.نالبک ؛ناوربودبا
 دقم هلنهرطاخ بطت بودهشود ىلع یارسرب رظان هابرد هدنرزوا ناخ

 هدنمان( ناخ میفش) مادم تسم « لیجربق شمراو هنشاب ناسکس . یدلوا
 حتص شوخ + طاطخ ا ا ا سانش هتکن نکل .یذیا ماخ ناخرب

 یزعاشیعت نوکره بوریو تنوعم جرخ نموت شب هریقح . یدبا ناحرب
 . یدا رود رک هرم راراهامهم

 اشنا وق رمد رب هدس ینادریدباب ردنکسا - یبس كنسهغد ریمد

 وبق ریمدوب ردق هني رصع ناوریشون ات . یدیا شعوق رانا بهکت بودیا
 . ردناورشوت یسناب ینکیا ۰ ید راشعد وق ر ا ندشدلاف تبا

 یسیناب یجنشب ءلیعامسا هاش یسیناب یجشدرد . ردهاش درج دزب یسینابجنچوا
 عقاو هدنرانک رزخ رح یفرط برض كنمات . رداشاپ نان یلغوا ریمدزوا

 درج دزب یراراویدوب ۰ رکود ارد مطالت ییراراوید ساسا ندشیدلوا
 یسوق هلکسا یهدایرد با رتاد هنکیدتا انب ك ( هاش رزخ ) هرکوص ندهاش
 كردنکسا هدنناح ابرد هنب . یدبا شلزاب ځرات هللا تاسا یسراف هدنرزوا
 ۰ شعا زاود ضل عو مظع هدردق هن ۰ ردناباع اا دم یبدتا اس

 الح . رلسهلوا ناملر نالوا ردق ه هعلق ندراودوا هسن دنا دام وام



 ۳۰۷ یلاکشا كنسهعلق وبقریمد

 هسراادقوموفندع رق . ردشلوا یروظنم كنالوا رقحو قدنخ تاق چ وا

 اب كردنکسا یرایضم . رولوا یرامولعم لهنا زظن ناعما راذاح ندیک

 تدالو نیر کت دلرک هسلوا طقف « رلرید ردو جوجأب دس ییدتا

 ندهیوبن تر . شم هنس (۸۸۲ ) هجنلوق قاحسا نبا ردق ههللا لوسر 4

۲۰ ۰ 

 ندردتگتنامدااخ وا .ردشعا روص هنس یدبیللا كمهساردق هزمتحاسنامز

 هلدس نوجا كنآ . رذعلو هنس زوقط زوتوا زو زوقط كم ردق ها و

 قیمت « شلاق یراورابو جرب هدرارب یضعب بولوا مدهنم یرارپ قوجرب
 . ردلکد ناپ هرانالوا یرولختم قلاقدو . ردشلوط هلبا راموق یراقدنخ

 ۲ شعر دا رق ر ار RS هدنمز رف نیکو یخ رات هضح

 ضارتعا کوب یقحاما ۔ رد « ردشکود هنباح هشاف یرزخ رح هلبا هطساو و
 ثکم هدناحاس یاح هشاف نکردک هنسهعلق قازا هدنخرات یللا كسب .مردبا .

 هسيا وص كرزخ رحم . ییا ذیذل ءامرب لاثم تایح با یوص . كدتيا

 یک شن آ یر تروع هسا تراهط ندسوص مدا رب . ردردب ندلهاله مس

 كنساح هشاق هدلاح یتیدشیراق هتیاح هشاف ندنیمز ریز هدرولوا لصن . راقاب

 رزخ رحالدس نکا : ردرکف طاغ . ربلاق قرهلوا ذب ذل ندرکش هنس وش

 هجا ارد هدتماد كغاط وق و ردا ا ا أ
 : ردهعلقرب یوق شیرک

 هکرد نین رقلاوذ ردنکسا یساب كلبا س یلاکشا كنسهعاق وق ریمد
 هدننامز كاللادع,ن دب زب ندراب وما هرکوص ۰ رديه وا یالتخا هدنتونت

 .ردراشلوافرشم هلبا مالسا یسلاهاناتسغاط هام قرهنلآ ندنلا رابجراخ

 تیاهن ؛شلوا رومعم هاک . بارخ هاک كرهروک هرصاحمقوجرب یرلهرکوص
 ناڼع هداز رمدزوا ندنراربزو ثلا دا هدنسهنس یا ناسکس زو زوقط

 یک اح : كرهیروب هنرزوا هماقو هلرکسع نمروتک رب  قلرادرس اشاب
 ۰ شلا ملست هلا هر و یهعلق كردیا دنب و دیق ی ( ناخ غارح ) نالوا

 نیماسمتازغ . شما میمرتو ریمعت یهملققرهلوا مرکم 6 اح هنتلابا ناورش
 هضق یه هراب نه قرهللص ران وخش هناورش راد بوقبح ندهعلقو
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 « وشراح كدنا یییارس نابراک « لماجو عماج ۰ یلهناخ زویشب . ردشلاق

 : . ردکجهدابرب ییرازاب

 نداروب .رارزود خرز یثخح . ردیموققوموق كناتسغاط ابرنک ۱ یتاخ

 یسهیحان رکسم . قدقارب هدزلوص ینسهبصق: لاکر ردیک هیونج بناج هنب
 . قدراو هنسهماق وق ییمد ندنجگا

 سوقربمد عاق نینرقلاوذردنکسادس باوب الا بابرهشیمب بایردنبفاصوا
 سن قا اکیا عتاب هرزوالوق نخروم صقل یماس كنهعلق وب
 ءنوسروکهن .شلک هتنرمزوقریمدوبهرکصندکدتا ان یدسردنکسا .ردشلوا
 هلا انکخ نالوا هدنرارب ۰ اهکلد یاحرب هدرحم لحاس هدندودح ناتسعاط

 اهد ندزکد هرقیرزخ رح .شمربدل آ هعافترایتیمز وقریمدلردبا تروشم
 شفیدیا دصق قمردتی راق هزکد هرق یرزخ هلهجووب . ردشلوب هجوب
 ۱ ندناتسعاط هدنوک چوا ۰ هفت و اسپم نو ود ترا کد او

 او نوا 000 رد ا دوخ ناتتنیلرکم  هشقماد یعاط لا

 هعفد یعرکی ندرزخ رحم یزکد هرق بولا ینعافترا هدكنا . راشمراو هنساح

 هتعالرضاح تامزاول راس « راباقو نکهوک هلهج وا . ردراشلو یلفس
 هات ی جا دسننس !ردنکسا اب و هاردبا ضارتغا امك نکل . ردشعالشاب

 جوا یسهرآ زکد یکیاوب هچرک . ردلما لوط كترشابم اکو . كذیا ,رومأم
رلآ ) طوف ءردلوب كلنوک

 نوجا 7 لو رلاق قاشاح SC یغاط ز

 هنس ییا زوتوا موج ٤ هسیا كزس . رتسا حوت رم «راهنبزخ هج رلکس
 راشیا عفان اهد .زکلزو هقح هرکوصندمش . رویریدلب یغیدلوا زکتطلس

 ندرکفو ندنکیدر و اؤر فور هح وا ددرد 1 راشم د « ردراو

 ندنجا یرلغاط ناتسغاط قلقاوق یدب ندوق ریمد هرکوص . ردشمک زاو

 مظع قدنخ تاق چوا « نیصر دس تاق چوا ردق ههجنراو هزکد هرق

 یهدفرط برن هلیموف ناروت ؛ناربا نالوب هدفرط قرش دسو . ردشمریدیاب
 . دودح هدنسهرا یرلهقناط سور « عرق ۰ رفصا ی یعاوقا قا اف تشد

 < راود تاق چ وا هدنراغاط ( نابراد ) هدنجما یعاط زربلا الاح . ردشلوا

۷ 
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 .ردرایشیلزاس شماق یرلهتشپوکك نراك .ردقوب یرایگلوم یکیرانویلاق
 رد راد یحاص تراهم ردق وا ىزا

 (ناروباش ) ء ردك ه رجا رلارح زود هفرشبناح ندنرانک رزخرحم

 . قدراو هنمظع رهش

 نکل. .یدرپشر نرخ هدننکح یالو ناو
 یسانن كهاش رایدنفسا هدنامز یسا : ردشعلوا ریرح هدند ودح ود رمد

 یت رکج كنقلخ ؛باسو بارخ یرهش كرهلک یوغم وک اله هرکوص .شک)

 . ردشلوا رومعم هني هرکوص . ردراشمتا بارت زود مود یب راوا « باک
 جتف یوق ریمد شاپ ناغع هداز ریمدزوا یریزو كشلات ا ا

 قاحنس ندنراکدتا تعاطا یخد یسلاها یرهش نارواشو نامز ییدتا

 را كسار ناخ دا یرلدرکوس کل ردفا هو هو

 . ردراشلآ هتل ا یرلهرادا هدیاروباش رامجح ندا طض یناورش هدنساتتا

 بولوا هدننان كميلفا یحنشب ینیمز . ردقلناطلس هدندودح وق رمد الاح

 نشم ۰ ردو رهش نالوا حودم هدناربا هلیتهج اوهو بآ هرکوص ندو رپ
 راشوا « ییهاح ناخ قافوط : یراصماح روهشم . ردهلم شم « بارحم

 هدر رب لتم كنماح نسح نوزوا . ییماح نسح نوزوا < یماح ناخ

 هلا مع یالا ندوق ریمد هع سه اشا ناهع یلغوا رمدزوا یتح . ردقوب

 هک ر.دعدق هناشداسعرب سسلا بجاو . شمردا تداسع هدعماحو بولک

 نف كلرب صم ص « نوملقو سوقن قاراک هدرخ نالوا هدنراوید ترد
 کش رهش . رابآ تربح ناهدر تشکنا یرات الوا رادربخ ند رامعم

 هعیس یر یه ۰ ردراو یسهبحان ید . ردعواو هدلرب رادل وصحم هدنسلداو

 . ردفورعم هلیمسا كنسيرب ندهژایس
 دسب ندارد كردک هدنجنا راهجوک بولوا ایم هنناج سودل نداروب

 تولواهدندودح وق ریمد یسارو . لدلک ه.دنک ( ضرح ) هدارحرب عساو

 كناشانانع هداز ربمزوا ههاش .ردیاخ كهاش لادم یزادمکح ناتسغاط
 هدنکح لاخسم هاش هت قلا نیم ها رای هوس یا
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 وقریمد « یاش « وک اب هلج . یدیا قلابرب بیهمو جنقروق تاغ یمورضوط

 مان ( ناخ یراص هجاوخ ) . یدرلوسدا اشامت ینو بوکیرب هریرب یلها
 : یدتیا لق هلیوش یاس رزخ یحرب

 لیپ كنم ) هنمسسا راحگناحالم هکردکنرنرب صوصخم هرزخ رحم قلابوب
 رزخرحوب لاحتققح . راردیا فوخ ندنوب رلیهام هلمجاب .رلرید (یشوک
 و هارد لر ا لنا. راقوناق اتم تربع نالوا هدا
 « هشوکراح . ردقو یتماشم هلسهراناوبح یرحم كنسیژنک | كراقوباق
 اما . رولوا یراقولخم ها یعورب وق.« رودم یک زویوط < ها یک

 ؛هنال) .راردهدنلوط عارذرب بولواعصص تیاغ یراقلاب (انیم) و ( یک)
 . رداسوم ءدنام ایوک هدکمشب یرلقلاب هنوک راسو ( یهیس  زبس « مادناخرمس

 یلاصتا هریرب . ردکویب ندهایسرح هرزوا یریرقت كنبراحالم رزخ رحوب
 . رلریدردقو یسهر زج یکزکدهرق هدنجما .ردمیظع رحرب هحهقشد ردقوت

 روفنف یتاهن كنلوط . رددیدش ندزکدءهرق یمطالت . ردقوچ یرلناهل

 قرط ب . رد یان كنهعبس ملاقا یساروب بولوا هدنتیالو یدودح
 «روفغف «ناح < خام اق ءراغلب « كىزوا < مج نالک قرش . رد راد فوقصم

 ندنتدش كناتش یسقرآ كسراد فوقصم هلراقازوف بولوا یرلاکلا قازوف
 كرەديا روبع یرلراتات خالاق ندنرزوا رلهرابم . رولوا دمحنم یآ یدب

 « یاطخ ی یراربپسا یرافدلآ . رلردما تزاغ ۰ بهت راد فوقصم

 یر هعاق كرت « وقریمد « وک اب «نالیک . رارولوا یثک یاب بوتاص هدنتخ
 نلسد باونالابأب . ردرب لس نوح . زاکوط الصا رزخرح هدنکوا

 ینلرادمکح نات-غاطرح . ردراو زفروکرب یرغوط ههلق ندوق ربمد

 ا اراک یر قر ) برق هنتساکلا 6 زاوآ ) هدندودح

 ترد لوط بولوا هعالوط هلاش ندهلق یتیعضو . رولو تیلهن هدنسهعلق

 . كيب هدنجا . ردعارذ زویچوا ىب ۰ یتوب لیدناقصا چوآ یت .ردلیم كي
 ا ندبرلهقاش قازاق فوقعم یزاناتفک . ردزاویسک ردق

 سونایقوا رحم , طرح هلبوا . رلردیا كنج میظع هدایرد یور اضعب



 ew تعرع هلاتسجروک ندنسهعلق وک اب

 یونس بولوا تناما هحهقش تش . روروط « رالغاب قاعاق هدنزو كراوص

 دل راک وکوب یرامدآ كننيما تفن . رب ریتکه غ آ نموت كيب ید ههاش
 . راز دلوط هنب رامولوط یک كرهریدکیرب فن هلرهحیک بورک هجا
 . رولوا تفت هدکنر زکس .رارروتوک راد راد تالا را نو هم

 ناتسکیزوا كانسرابدمجح هکردقاهاستفن هاس .ردلوقم تاغ تج یراصنکل
 نابع لا ¿ب ناتسغاط :ناتیجر ور ا اقا یا ق

 . رلردیا ناغارچ هنیرافارطا بوروتوک یتقفن هرقوب هرلهعلق ی هدنرلدحرمس
 ناغرو یلتف هت راتلا قااو هتنرلرژوا هدکدتا موج هنرارزوا رکسع

 . ردیلموزل نوجما یامهمرپشو ةملق . راردبا قلزاشتا بوتآ ا هتهکو
 كتقن . ردندنتفن وک اب به رللعشم ناناب هدنراتلودرد ۰ هدنروضح هاش یتح

 كم وسبوناب هیاهنیاهسرکدشت آ هکنوچ .راو یرانابهکت یلزودنوک .یلهجیک
 هدامآ قاریوط شما یک راغاط هدنرانک كراندعم تف نوحکنآ . زملب

 بوشاپ اید اعر الج نام تبا یا را شر هات تل یا

 ايق هدراربهاهد . ردقوب یجالعهقشب . رلرب ریدنوس قرن | قارپ وطهنیرزوا
 . ردیراندعم نالوا مروظنم اما . شمراو یرلندعم تفن هدراراغو

 هدنرلهب وا نکرت ( رکسم ) كردیک هليا یزد بل هیهبق بناج هني نداروب ۰
 دن کرک نگر و ار و

 . نت ررارقلاراد را اوف تا راس نون بت

 نکر دیک هلی برد بل . قدقلاق نداروب -- یشوک لیبكنن كرزخرحم
 . یدیا مدآ زوب مامن یدق . كدروک قلابرپ شمایتآ هلحاس هلبا رحم جوم
 « یدرزکب هنشاب نالیب بولوا هدنناب یغورپ وق یسی رب . یدراو یشاب کیا

 نالوا رکذ هدر هیاکح . یدراو ردق یسهق مامح بولوا یثاب ویب یرکید
 .یدراویشد یللا زود هدنسهکح تسوا . یدیاوت ا یرافصوت اهردژا

 بولوا هدنیوب عارذرب یشید رب یه . یدراو یشید قرق زو هدنسهکج تلا

 هرقوص رودم « یراقالوق یک یعالوق لیف . یدیا نیلاق یک یغولیوا مدآ
 قولخرب یلکوتیک کوت زودنوق یدوجو هلج . یدراو یرازوک هدنمرج
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 بولک یرایجلبا وقسوم . رارروتک هب ( هووقسوم ) بولا رپ رح « نارفعز

 نتالتیراغلب . باحنس « یشیدقلد « رومس ندنرادد وقصم . رارروط نهر

 هدنراهیحانوک اب . راقیچ ندنالبک هدیمسقرب .ریابراقیچ ندوک اب همج اینک |
 یراقاا هسروط زار بوصاب یتغابا تآ هو مدآ . ردراو رارب هروش ضمب
 یرلماهط « روق هر هدرفص كردبا رفح یرلرب ضعب یقلخ ناب راک . راناب

 اک واج تک بم شه هددحاونآ ندنترارح. كنیهز

 یلزاس یرانک یغنازق وقصم ًاضعب . رولکود هایرد یرهن روق هدلحرب بیرق
 یر سا یراق لآ . راردبا راو بهت یرارهش یک بورک هرجنو هریک
 ردق هو | كسرهن . راردبا تخورف هنآ ناما بوروتوک هن رازا نالک

 هدندفرط رکید یک زمکیدتا اشا یرهش ندنابرب . ردزآ یت هدسراو

 نودمرب كهسلبا ریرحت یفافز روس . قدلو وق هدرلامه و قوذ كنىرلروس مگ

 ند (ناغفرشا ) یناع وک اب ها راع لع یک ) یناخ ناور ۰ رولوا باتک

 ایا ناور. قدلآ ناسحا راهود سوواط « رابجروک « راهنامح رومس

 «كروکرومسرب هنهدنفا اشاب اردا دهعت یمردنوک نابراک شاب كس کرک

 ددع چوا « یشیدقلاب تف>نوا ۰ یعالغ یحروک یتلا « یاب نالک تفجنوا
 ید هربقح . یدلدا رب رحم هدهمان تىح هجورآ : یورو باده هماش ربنع

 هلح .یدلبا ناسحا یساع نموتنوا هزمراع,اوت  هارحرخ یس نموت نوا

 . قداوا ناور هنفرط ها5 قزهشالعادو هلىنابعا وک ا

 هلق ندوک اب قر لآ رکون حال--رپ ددع زوب ندنراناخ ناورو وک اب
 ي كدلبأ اشاع ورس ی رال دعم ته لرد هدرلرب هروش هلا رد بل

 ندر هدنسهبحات a کا هدارد بل ید س یرلد دعم یعاب تفن
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 .یسوفچوا بولوا ی هظفاحم هلا روس فرط ج وا هک ردر ونغم رم رز یدازاب و

 4 یسوق یمهعاق تاون الا باب هونج < یسوق نالیک رلبح | هلاش . ردراو

 هدکلروک هرانم كوب ددع یدب ندطابرو . ردیسوق نامل هدایرد بل هبرغ

 یرازابو یشراح .ردش وخ تاغیام (ناخازرم) هدهسرا و یاجچوا .یدبا

 نا وجزید  نوسهاش ندنغیدلوا یدحرس وقصم نکل .ردلکد ننن ردقوا

 رکسع كس چوا هکردقلناخ هجهقشب هدنتلابا ناورش . ردراو یر رکسع

 اقر, ۰ ردراو یسهیحان یدیو ینیضاق هجهقشب . ردراو یک اح ییا نواو

 وک ابو ینالبک بولک هليا راهقاش ندنرهن ( لدا ) یشراق یغازق وقصم هرک
 وقصم هدایم زویجوا فرط یشراق هکنوچ . ردشمتا تراغو بہن ییراهحان
 ندرایلنامع هدنجما ۰ شما حتف هدازریمدزوا یهعلقوب هنسوا یتح . ردیراید
 هرصاح ینسهماق وک اب بولک یغازقوقصم هلیشوشت كمح نکیا کاح اشاپ داق
 ,لحام یرلکش الا ردع ر ندع ناو ادرار 4 راقوا هدشما
 هکنوح . ردةحلپس یساوه لوپ < رروظ هدنرزوا یلاع هتشپ رب هدرجت
 . رولوا یسهش فیل . رولوا لصاح ناتسوب « غا . ناتک « جر هدن رلاضق

 هکردراو یرلندعم تفن هدر یدب هدنب رق رهش . راقوق یغاب تفن یوص اما

 . سم نده .. لا .. هرق < ینهرف . یراص ۰ ردنولرب یره

 به بوشا نغور عمش < ل عمش یسلاها یسحاو شر نادس

 هقداوا . ردروربنت و تسردنت تباغ یتلخ ۰ راراقاب هدغارج ىغا تفن هرق
 یسلاها .ردهدندودح یضرع ملفا یجن زکسنوا یرهش ۰ ردراو هدیرلریلد

 م ردقانوق ترد ندارد بل یسرآ هلق ریمد هللا هماقوب . ردینس اب ژثک |
 هحوک یتلاتها . وډرون راک ی

 هدنقرش كنوک اب یرهش ( ناروباش ) .رارچوک بونوق هلیرلهبوا . ردراناگرت
 . ردقانوق ش بولوا هدنفرش هدیسهملق یخاش . رد هدهفاتسم لزنم چواو

 .لا یاطخو نی . رد تدهلکسا ردن ایا وک اب ارد هدلابث هدنالک

 رایحلباام اد ندنرارادد وقهمو خالاق « ندنرارمثنانز هلبالیا روفعف «ندنتخ

 .« تفن « زوط ندوک اپ بولک هیوک اب اماد رلوقسم . رارروتک عاتم رانابراکو
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 رکم . یدلاق هدنجما شتآ یکردنمد خرم یسهعاق وک اب هجوق هکیدلدیا

 .(ناخالاب) ۰ (ناخردزآ ) كلارق وقعم یهدنناج برغیئراق كرزخ رحم
 ۳م ا روم بولک اجلا ندنراهلق ( دادم ) « (یاریس)
 نوحاكمرتسوک یتماکحتساو هناخهبح كتهعاق هرلن |. هدراشیاو . راشمیتک

 ینوک هع> كالا كمارطا مرح یسهس.یدب یللا كرب هرزوا لاحوب . شما

 ۹ : قدلوا لاو تلق( یک اب)
 ۴ هدارو رد دخ ر بواوا هدنلابا ناورش ےس وک اب ةعلق فاضوا

 « یتسهمان كندا اشاب دمع _یسلاو مورضرا ماععل ادم بولیدبا تفاضرب

 .مدربو هناخ ییاباده یشمش «ی رلاراخ كنرف یلکما جاوم هلا سست ینا

 . یدسا راقلزاولد ود « ! نورك مدق شوخ « مدقم رخ » :ندنسافص

 هد لوا كرام زکیروس » . مدرب و هدییرلهمان كنبرلناخ ناوحخنو زیربت

 ا فیصوت یلبخ یربقح هدهدراهما اناذ . مدلبا قلناوخ انث رفاو
 قرک نوا . قدرو هقلئامهم ارح یهر یدنک یرقح .یاځ ناور

 ۲ نا كدهمرتسوک یرلولهحس ها ناخ ۰ كدا رلافصو قوذ هحک نوا

 ید نموت نوا  هنسلا هنامحع تاقرب هربقح نوکوا ؛ یداموق ناطلسو

 ۰ قدالشاب هیاشاع یرهش هلزعراقفر . یدللوا ناسحا هناهاش
 هدناحاس رزخ رحم ندنفرط هاش اراد یشراق هنلارف وقصم یسهعلق وک اب

 ۱ جا ۰ ردانعر هعلقر شلدااس قرهلوا لکسشلا حب هدنرزوا یلاع هتشذ رب

 زو ید یطیح . ردندیناوححدیدح . ردراو یسوقرب رظان هبرغ كنسهعلق

 ۰ ردکم عارذ قرق یدق كس راود . ردند زوب یا هلق شع . ردعدآ

 ٠ شعیلوتروا قارپوط هدهعلف نورد . ردقو یقدنخ ندنیدلوا هدنرزوا اق

 هدهسراو عماج هدرب هلیمان ( یعماج هاش ردح ) . ردراو وا کسا ردق
 طار یهدنراک ارد نک قوب ناشن ندرتاسو مامح « ناخ . ردزسهرانم

 یشراچ ء یلماجو ناخ « عماج « یلهابو غاب. یلوا ردق كيب یمیظع [۱]
 هداروب هدهسیا رک هنساتعم هناخرفاسمو یارسنابراک هللا اررسک طابر [۱]

 ۱ : دد دوصقق شورا



 ۳۹۹ ناطلس اضر ترضح
K:4 RIEبوک  SIE DE SIE KDE 926 SIE KEDE NIE RSIS926 )< )926 )و2 26  

 هدندارو . ردژاکم فاقواۋ رفاو یارخ . رد دمر دتا انن میفع هک

 نابراک ( یلزوق ) كردک هدنحا نابارخ تغاس (۷) هلاش بناع « قرهقلاق

 یمانس :لیعامسا هاش یر نایاب . ریو یی ق لورم هاو

 . كدلک هنلزنم (جاغا یتلا ) كردک هلاش بناح هن ندارو ۰ ردناخرب كوم

 نیما ممبر , كور هدرازنحرب یلافص . رارد « تخرد شش » رامحع

 . ردعلات هنسهبح ات ۳ ) هدندودح وق ریمد لحو . ردناربو یدنک ۲

 ولوا هدتاذو . كداک هداکترابز مان ( هدنز رضخ ) كردک هلامش هس ندارو

 اشاب نامع هداز یمدزوا . ردهزاتو رت ینیرش دسج . راتاب هدنجما هسقرب
 ردشعا رومعم كرهاک هننرابز هلس رفت راکشو دص بولوا دقوم هناطاس و

 (ناروپاش)ثردیک هلامش هدنسهیحان رکسم هنب . ردیهاکترابز كلرایلناورش الاح
 یخاش هبصقرب یلدا (لاکر) ۰ كدلک هنسهصق ( لاکر ) هدندودح یرهش
 1 مامو ناخو عماح یو ۰ ویکی كحیبح یک وا هدسراو هدنس رو

 نالوا: رذ زہ یل ەناخ روئسم هلفارب وط ردق كس چوا یهابو عا ۰ یشراح

 نرش 9 یتاابا وک اب یزاب همش نکل ۲ شکا ۲ وف مد 3

 بناح هنب ندارو : ردیسهبجوک نر ی ا ا یک رک

 نکر ورلپاهحناحاس رهن هرکوص . كدا ماعطهدنزانک یرهن لاکر درک هلامش
 . یدلوا نانا ی میظع تیا ندنرانکرزخ رحمو ندورک هدر

 هلن راباخ زو ناک اس وک اب ء ناور « هجنک ) كناریا ؟ لهدوک هن
 . قالاق: قوموف لو نمرت زیاسم سویا من اف ات

 « یانهرک هلرکسع روباح هماح « همرید ندنرا !ههاط نازوق . ناغم < ایک |

 ناورندنجما رکسع ء رایدلک هاردکود ینافاخ شوک. قرهلاح بایسارفآ ربفن
 ناورهزه هنم ! اقا الوا یه » :هریقح زاد کا یکرلک بوریدشوق تا

 .یدتباهغاصم هرزوا تا هلا رقح ادا بولک ناخ . یدید « ردهلک یناخ

 وک اب هدنعاس جاوا ۰ . لدشوروک بوشوب وا هدهابراناخ نالکو ناو ءرکو

 جد هماقهدزمغیدراو هنکنا یسهماق و اب قنل وا انشا ردق هبهشراو هنسهعلق

 تخناقا قاد بوط ردي ندن رلهلق اک یهدایرد بل : ندنرلورابو ۰



" 
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 هدیراشا بولوا رظان ه هلق یزو . ردشمروطوا تواموح قرهلوا روتسم

 ضام یک هنپ یرله رش دوحو الاح . رروط یلاباد هنشاطر كنهعموص

 هدنابح یزیزع كرامادخ هل . ردهزاتو رت . رروط شمهعروج بولوا

 . كردبا كاب قتداعس هناتسا . راردبا نازک نور اوا بش زور نوا

 یتبربا هحنل وا رحس . رروف بوریدلوط وص هلا قلراو نکل ك زب نعهحسک ره

 هرذرب « همشرب هرزوا یسهفرش هقرخ یربند هنس ردقوب . رلرولوب شوب موب
 یغامد كراوز ندنسهار غو دوع هدنتداعبس هناتسا . ردشماعوق زوت

 یکیدتیا تراز بولک نداسدرا یم خیش ییأم تاودرد وب . رولوا رطعم
 سر ک رعتشخا ات دود ير یسترخ ناجا رذا ا نزا تقو
 لداعم یا ( اضر یسوم ماما ی هددهشم ) قحنا ههناتسا وب
 ء ردبا البتسا تیشخ و تهر لتذل تیاغ ینرک یرجا ندنماقم . رلیهلوا

 هدنرز وا یس کت مدلیا توالت سم هه رش ود رد ا تراز یخد ریقح

 ا ا - یدمهوا عات لاقتنانامز نهی دلوا رات

 لالا غرافو یوزنم ندیشیه « لاح بحاص هدنمان ( ندلاحالص هجاوخ )

 كنیراترضح یناورش مهاربا خیش یراترضح زیزع : یدتیا لقن تاذرب
 مظعا شرع . شمربا هرلرا هلبا هرهاحم تراز . راشهلوب هدنتمدخ یکلنذؤم

 هدیراترضح ميهارا خیش . شمروقوا ناذا بودیشیا ی ا سو

 كنوا . شمرلررویب « تاریزح « تارینم » بوبهقیص ینسهقرآ كزبزع
 ۰ ردهدقمروط ناشن هداجس « هزاتو رت بویموروچ یراف رش دسجنوچا
 بودا تراز یدقص . ردحا ظعاور شمراو ههفاص هدنابح بوک

 - نتمرولوا لصاح هدنوک ید ینادارم یورخا ء یوند كنابوقوا هحاف

 (هرش هللا انسدق) . شلوا یهاظ یرانامارکو فشک هج ردق هبیدمش
 هلردیک هدنجما رادنک یلناتسوبو غاب یرادقم لیمرب هلاش هنت ندهناتسا وب
 . كدتا تراز ی ( اضرترضح خیشلا ) هداروب . دلکهسدنک (جرخ )

 « ردخبش كال یرد تاذوب -- ناطلس اضر ترضح خیشلا
 7 هسرزوا ) هدننادخ ) ندنرلهاش مگ ۰ ردماعو صاخ هاکترابز يک

 .TET ۲ ۱ رم حه



۳ 

 ۳۹۷ 3 یاش هعلق فاصوا

 « یعاح ناخ قارف . یا نادبم . راو یرلهراوفو ضوح ۰ یرا:ولخ

 یماج ( ناخ رسح ) هدنبرق هعلق بولوا یراشبط ندهعاف یمامح ناخ ج رف
 ضوح ررو ماج رر ید هدعایره هقشل ندرلنو . ردنرروهشم یخد

 یرازادنامهم .ردراو یرابارس نابراک رک رک ردقترد قرق . رونلو یفاش

 بودا دنس لنقالب یقتسهطوا دفا سکه. .دراناخ ید یو

 لاح یغعاتم هدناخ ۰ ردا تخورف یک ییدهتسیا یتعاتم هدرازابو وشراح

 هجرد و یرابد ناورش . رارولوا دقم رانامکن هداکو « رقارب هرزوا

 . ردقو یناتسدب رکراک هدهسراو یشجن ا5 ردق روکا . ردر ناماو نما
 بولوا نیم تباغ یراهناخهوهق . رولو به راعاتم تمیقیذ هن نكل

 یسابع « موزوا ولرد یدب « هپ « جثرپ هدنرادلوصح نیمز . ردافرظ ناک
 . رداهس هرزوا لادتعا یساوه . رلک هلوصح زوبراق « یرادومرآ هحلمو

 رنک !یتاخ . ردناهج حودم یربلد . ردهدنتیامن كسماخ ملقا رهش ارز

 . رارالفزام هلتعاح هڪ اپ . ردقوح یساحاصو املع بولوا بهذملا ىس

 قوذ بولوا نامهم نوک ید هدندزن ( ناخ یت ) یناخ یاش هدارو
 بحاصنادیم درب ناوخ یسراف ۰ تعیبطبحاص ناخ یت .دسا رلافصو

 كردا تحاصمو تفلا نسح هلنانعا قرهشلو هدنناب . یدیا ناعذا

 ناخ ناور هدسهلف قاب ندازو < یدل ناسا ل ورو یدک

 لا فا دلل یی رط یر لا یر ی
  للع) . كدلك تسار هترابزرب مان ( هوکردمب هناتسا ) هدلو ۰ قدلورغوط

 هن ندارو . یدا راو خیر یحاص لاح حالص هدنمأن ( هدد چوق

 لزم هدنسهاتس ۲.( نامل م رفت تا
 هرب هناتسا رقح هدلاح یراقدلوا نامی هدهناخ رنک زمساوت ق

 .رد «تازیم » یسورضوط هدهسرارید امم خيش ماوع اکوب . مدلوا قونوق
 شلوکو هحسراف ( تازب ی )هدد نارا فوری مدام( هدد یزد )

 یمهناتسا میظع یهدنک-[ الاب وک داشرا بحاص رپوب "ةقیقح . ردکعد
 هلی راهنیمب ةر یواش هو < شلوا نیت هداحس هدهشوکرب هدا
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Eكرهلیدبآمرت و رمعآ هنو شغلا هلا هرو ندنلالغوا كسامهط هاش  

 یلاا ناورش هدهاز رم صاقلا .ردشعوق تامههو رکسع یفاک رادقم هنجا

 قوچرب ازربم ندنسبغناب کروب ۰ شلریو یفلناخ ( دابآ دوم ) هدنلخاد
 هدناورش هرکوص . ردشملیا بارخ یتنالو .ینلبا بودیانیفلاص همجراءرک
 هدازرمدزوا هدنرود تادا ناطاس تات ..زدشمقح راهعزانم قوح

 .ردشعا رمعت ینسهعلق بولآ مب است هلا ناما یاروبو یوق ریمد اشاب ناْهع

 .ردشلراتروقندنفر ط اشاب هحوقهدهسشمشود هنلالرلمح هنس ه کس

 اغا نادنخ ) هلیا یساشاپ وبق ریمد ندنکیدلبا البتسا یرلاروب مجم هنب تیاهن
 مجع یرب ندرصع وا ۰ ردراشلک هتلودرد بوقیجهلبا ناماینادناخ ( رلهداز

 روق یسهعلق . راو یمکاح کیا نوا . یسضاق . ردقلناخ الاح بولوا هدلا

 . ردننصح نصر انب نک بولوا هدنرزوا هتشب ییاعرو هدنلحاس یره

 رادهنخر ها یسهعلق یغاشا نکل + ردرومعمو مکحتسم یسهعاق جا الاح

 . ردراو یئارقن هعلق ردق كس « یساغا نکوح زد« یرادزد . ردشلوا
 .: ردراویرلهناخ رومعم یلوتروا قاریوط ردق كسب یدن ام هدنجحنا رهش

 یعرکی . ردقوب یاسحو دح كني رلهحاب و عاب م رک تاج 0
 تا زک تباف ء ها یر نارواتشو نادم - روزاف یسک ی

 . یلع ود) ۰ راویارح ردق شع . ردراو یرلوا حسسم تاغ ندنرلق

 یعماحوب نوجیغیدلوا ینس . شعا كسامهط هاش سا .ردعدق راک ( یعماح

 هاش ( ریبک عماج ) یلهربثک تعاج یهدنشوراو نکل . شعا نشمریدبا

 فاورداشو ضوح یفاش هدنمرح . ردنبربش یمانب . ردیسانب كنیص
 یاقوا ( یهاحاشاب داهرف ) . راو یراهرخ هسلط هدقارطا . ردراو

 3 ردعماح لک ناف هدمور زرط نکل ۳ وداد هایت یرلوف ندخشدلوا

 یستفم ارس هدنحا ۰ ردهسردم هدلاح يدمش ( ییماح هداز رم د زوا (

 ا هاش یال ترامغرب . یبهسردمیدب رشا رباوقت سرد

 یدواش ) اما . ردراو خرابسد مامح ددع ید « ینابص ك ا د قرف

 ددعم . رالزوک ندنسهلح یسهعفوم تفاطل ۰ یاوهو بآ ك ) یمامح

F یوم )یو )یوک )یو KSI یک( NIE NIE NIK: 



 ۲۹ 0 یاش هعلق فاصوا

 هدردق زویچوا كب « یسهعاق شمت . یسهحان قرق بواوا قایضاق زکس
 ندنسارزو ناخ ناماس ۰ ردرهش رب نادانا و میدق . راو یدنک وو

 ناورشوب هلسهمان كناخ ناماس ( اشابیرب ) یسلاو نامرق « ( اشاهمالوا)

 هرایلنابع هارهزبو هاش یرب ی راج اب هلق یوافلا ناعا + راک
 ینسهرادا هعلق هحنایرب و ربخ هناخ ناماس تیفک . ردراشلوا داقنمو عبطم

 یا یدب هعلقو بسامهط هاش هرکوص . ردشمروب ضي وفت هیاشاب یریپ
 شمرید په هدلاح یفیدلآ میاست هلیا ناما یرایک هدنجما كردبا هرصاح

 ( ازرممصاقلا ( ET .ردشمر و ه ( ازربمصاقلا ) یردار هدیتسهراداو

 ۱ یتنیدنک یراوطاو عاضوا كردار هدهمشهروس ی هداروب هنسچ وا

 كردىا كرت یاورش هدنسهس 56 نک روشود هنسوقروق ناحو همش

 . ردق نوکقرق .شمریوح زوب هنسرادد ین اعع هلیمادخ و عابتا یفیدل | هدهجیکرب

 كرهنب هب یکرب هدنداروا « شلک ههفک هرکوص ندکدوروب هدنسارګ تاهبه
 2 صاّقلا ازربم مودق خراب زدشهروک تافتلا لاو بولک هبهداعسل راد ۱

 . ۹۵4 هنس «صاقلا ازم هنامز ناماس یدلوا عیطم »
 هدهنردا هدانئاوا .ردشاتکم هدنماربس اشابوترب هدلوبناتسا صاقلا ازربم

 شمرک ندنسوق هنردا  شلک هلوبناتسا هلبایال آ ربكلویب ناخ ناماسنانآ وب

 هلنیدنک -. ردعملبا اشاع یالآ و نحو صاقلا ارم دنا یماع هدارپش
 هلتمظعو تارادو نس ! لآ هدي زد زک یاد : ههاشداب بانج ندا تافتلا

 «؟ كس رویمروط یراق همشادرق قجهلوا یهاش مج هدرویلوا لصت

 ناو ناخ ناعلس E ردشلاق ناربح هو ماظتنا كر Ce رب د

 .هکردشمروتک رارب ید یازریم صاقلاوب تقو کیدتیک هنیرفس ناجگابرذاو
 الال ندز ست . ٩۵۶ « منع هسامهط یدلبا ناهاش هاش » : یم رات

 ازریم صاقلا بولوا مظعم رادرس هنیرزوا یالو ناورش اشاپ ینطصم

 «ناوجخت . شمتک هجنسهبب - ندنکیدتبا تموکح هدناورشهلوا  یخد
 كبدامهط هدنراشونود . ردشعا بیرخت هجرارب ییاورش ,هحنک .ناورد

 یدب قرهنلوا هرضاح ید یناهث علق هرکوص : ردراشملا ییربخ ینافو
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 یرادودح یرهش (ناللاریرس) هلیتيالو سالفت هدندودح مج « هدنساتشم

 هن یرحا ندارو . ردقانوق زوقط,نوا یلوط بولوا یتا كنغاط زرلا

 نکابس هدنآ هکردیتکلع سکرچ قرط یراکزور زیدلب كنغاط زربل آ .
 خوسم « یافوتخ « یافتلو ۰ یس« یاطرابف یراهلسق کرک نالوا <

 كغاطوب هنس قرهایریآ لاق رئاس اهدو هک افدش « انازوقاقت « قودهزوب

 كنغاط زربلا هروک هباسحوب .ردقاوق رب ناسکس یلوط «رارونلوب هدنرلکنا
 نوا بولوا هوک مظع تاغ . رولوا شوا قانوق قرق روستا نوت

 زکسقرق زوب یهدنزوبرپ غاطوب . ردنایع یکنوک یسالعا هورد قافانوف .
 ی شمقحردق هنفص . ردسبر كعاط یانوا نالوا یسولوا كا كعاط

 رددوحوم هدغاطو تاقولحم ندسنجمه . ردقو مدآ .

 برو مظعدنک یبارو .یدقدلاق هدندنک (وصلوک ) زمغیدزاب هوا

 ردراو یسهحگابو غاب .ردلهناخ زوسدب . راو یرادنامهم « یرتلک ٠ایک

 ناتو ار لاقت عانا هاش بولوا ینس قلخ هلج . ردحودم

 فاعم ندهفرع فلاکت هقاع هنتنامز ( یا سابع هاش ۱ کندمش

 :ردو هقع ال لوک نالوا روپشم یلناداا مدنک اخ یخاش . راردمانسو

 (وصقا) دلرهدک تعاس (۷ ) هرجارلارح هلا تاغ ت قرهقلاق نداروب
 ؛یلماحو ناخ ۰ عماج «یلهناخ كيب هدنک اخ یخامش یساروب ۰ كدلک هنیدنک

 هتیرهن روک كردیا نایرج ندنجما .یاجقآ . ردهصق رومم» یلهحاب ۰ یلغاب .
 ی هدننسارح یناش الوا بولوا ندنراغاط ناورش یعبنم كنون ۰ راقآ

 هلامش بناج هني نداروب . ربشپ راق هنب رهن روق هرکوص « رالوص یرلکلجترپ
 داك هنسهعاق ( یخامش ) داردک .

 رددرحدزب ندن راهاش نامز نارا یسناب كلبا س یحامش هءلق فاص وا .

 ا یف الو .:ردشلوا رتم کولم هجا یرلءرک وص ۱۰

 كنارو ابوک هدو ۰ راو هدراد شمایند ( یخاهش) ًافیفخحت ند ( یخاماش)
 راننالک ۰ ( یخشا رارناتسءاط . شعاندنسهلک ندماش كس رلذک اس كلبا
 ) ا < ام قرق د رھیا - یخام) یسیرغوط هدهسرارید ( یا ماش
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ADMD ادا DMD DMD TIDE 

 عساوییبا . یدتیا لقت هد راو یسهناخ یهحناو غاب زواحتم یس ىلا یرتنلک

 ٤ رئاکتم یاکرب و تاریخ « رفاو یرلهعرص < قوح یرلازوک < رومعمو

 هلرهشوب اما . ردنادابآ رهشرب ناور یسهب راج نویع « ناوارف یراتمعن
 فطل یساوهو بآ « رادلوصحمرب هلی وب . ردبارخ راصح نالوا هدطسو

 تاذوب ( اب راشوا ترابز ) . ردشلوا بارخ نکيا يلموزل كب هعاق هدنیمز
 . ردندنراهفلخ كن راترضح یوس دما هجاوخ ناکرت كرت زممظعا دج

 زواحتم یزو هدنسهکت ندنغیدلوا یراداقتعا هش رطو هتاذو كرام

 هاکتراب ز یرف . ردلودنم یتمعن ههدنورو هدننآ كنهکت . ردراو یسارقف

 ناورش هکنوج . ردبهذلاقنح یسیژک ۱ كنسلاها رپشو . ردماعو صاخ

 هدنسهرادا كرایلناثع هنسزکس شم هسیاتلابا روک ذم بولوا هدنلخاد ىلا

 ( راز حرف» كردیک هلامش بناح هنب بولا یراقیفر ندرهشوب . ردشلاق
 لهناخ زویشب هدنرانک ( وضقا )و هدندودح یا یسارو .دلدک هسدنک

 یرادنامهم . ردراو یرصتخح قوس « یماجو ناخ « ییماح . ردکجهدلب رب

 . یدّسا تباعر یلخ هریقح

 كهاش مان ( هدنبادخ روک ) كردک هلاش بناح هنس « قرەقلاق نداروب
 هد(وصلوک ) هنساح .كدلک هنیدنک (یناجلیت ) ندن [ .كدتساماعط هدنهاکدص

 . رولوا یقالم هسرهنروق هدارو بولک یر ندناتسغاط . رارد

 هسرهروق هداروب كرهلک راقمربا قوحرب ندنغاط زربلا  یعاطزرلا " ۱

 هم .رواکود هرزخ رح هدراره ناقآ هبناح لات ندنغاط زرل آ . رارشیراق

 ناقآ ندنفرط زیدلس . رولوا بصنم هزکدهرق رارهن یک ندنسهلقكغاطوب

 ( ناحط ) هدیره نابوق .ریاستاق هنر ( نابوق ) هلسمومع هسلا یراهرد

 بولوا غاطرب هجوبویظعتیاغ زربل ۰ .رولوا قالام ه زکدءرق هد رقیسه رب زج

 یلوط . ردنک اس یرلهلسق هزاا: هدنسهلقو رادمکح,ترد هدننهروح ترد
 « ناتسلرکم هدن ر لکا كغاطو :ندهدف رطقرشم هزابآ ء رور قلقات وقناسکبس

 هک درانک اس یماوقا نادا: لوک داو ایا د

 ناتسجروک هنب . ردلزنم قرق یلوط كنسکلوا ناتسجروک هلرالیقوب



 یمهمانتحایس یلچالوا : ۳۹

 KDE NIK )وکیل NIE NSD KEDE )یک KIER KDE SDK RIE KDE )یک KDE IK XIE DIE DIE IESE هو

o co 
 020۳09 ا قلو "تزوف یروت موفق لف

 دو ا . نوتا <. اه ضوف « دواوو  نیهها ۽ نوتیم

 قوواط قالباح حاسم هج راق لک كحوروا یدک

 ٠ نوزاسا  وکلب -نامال رن نورا
 یشوق ینکوک ثلکک رقاج" نیهاش قجریغیص ._یورس

 تنش ۰ نهروس . یقاح . اغبج ۰ هغج

 ناتسرازم یمسا هاشذپ  یسار#تامه لیتانروط یسورواشوقرم و

 ۵ یابنش . داح

 رایج ران نمشد

 فراعلا ا افتک | هلردقو طق .ردراو یراحالطسا قوحرب اهد
 یراودنک بولوا رللوغم هک ندنراد ناهام الصا رنو . هراشالاهفکت

 هدف اطو . ردکعد هکرت دهل و ډم < رلردا ملکت هجوغم . ردرلکرت

 ناک 05 هات باخ ےب ندنا .م لدخا اعام مدنسولوا داا دو

 ر ا ناع نالیک هدندودح یتبالو ناورش . كدلک هنیرانک (ییاج

 دارت و رشآ ا لاق تنا هت ندارون ۰ a نکرتوزاغوا یلهناخ

 . كدلك هنیرهش ( دابآ زاین )
 کا دودج ناور س داآ راسرپث فاصوا

 یمالعم قاط « یسانب راثا الاح : شعا رہش مظع هدمدق نامز . ردیساتب

 < یرلقوموق ناتسغاط « رالوغم یرلهرکوص . رر و ناشن ندح زف سوف

 باسو بارخ بودا مو هرپشو قرهلوا تمجکی و لدکی هرتاسو قاتیق

 اشا داهرف هجوق یماظعم رادرس كن اد ناخ دار ندرل,ان اهع ركل راما

 بارخ یتسهعاق هدنکردتیا تع نعهقرط ناورش.هرکوص بوبالشبق هدرپشوپ
 قرق . رداتشم هدنسهرا نات غاط هلیدحرس مجم الاح . ردشمرودنود هدا

 .ردراو یسوشرا> . یا « یلاخ . ییماج . رووا دع هلحم قرقو بارح

 . ردراو یک اح ردق کیا نوا « یرکون ردق كيب بولوا قلناطلس یسیدنک



 ۳۹۱ یرلحالطصاو هحهل در قاتبق
  BIE BIE DERDEKI EIEKIEیو  BIEنیک  DIEنوک  NIE RIE KSI KSI BIE KDE DIE)وز )و9 92)

 چوک هدردقهن نییعتیتساباب هسلوا لصاح انز دلوربندنیداقوب . ردبا جوزت !.

 رارومریو الا رب هفجوح . راشلوب ییالوق هدكنوب راهداژ مارح نکل .
 راردیاکح هد ردیسایبوا هسرروا هنسیغقكراندیا امدا قلاب یالاقچوچ .
 ضەديا هلخادم کا هسمک تولوا دی تو تروع ا ندنو .

 هدلعفو, .ردرانوب موقثیخ نالوا. روهشمهیید ( نریدنوس موم ) هدنرابدم
 ردراموقعیطم تیاغ هنیرلناخو هاش اما. كدمروک هدرابدرب چیه یموق رب .

 یم رک هکردراو هلسقرب نایندقاتیق هدراددوب - یفاصوا كنسهلسق قاتیق
 ېس سرا هرصرا . ردیدودح ناتسغاط یرلر . راربلک ردق كم

 ردرامدا لکیهلابیجع تیاف رانو . راردیا قلرازاب بولک هنب رارهش .
 مدآ رب ۰ یلشاق یینک | قامراپکیا « یلجاص هربوط ۰ كوب یک نازق یراشاب

 یلقولب وا زیمس « یللب هجا ۰ یلهنیس عساو ۰ یلفتک عساو كجهدیا رارق «
 بهذلایفاش .راردیشک هجولارودم « نوللارمحا ۰ یلزوکرودم «یینابطیمی
 هجهداس تقو یرلکدلک هن رازازاب کش ۰ سرا ۰ ردرامدآ رادهثچ لک

 ی رهدوک ریریو ناشن ندلیفوا هکنوچ . رلرنس هنسرلهبارآ کش بوناهارح

 رارنس هراسوماج شغلرکا صوصخ هراهارا . نمهروتوک رطاق « تا .
 نوزوا بودیا شارط ییراقس یک رایضاق . ردراو یراق راص هدنراشاب

 زوغوا ءاقل بب غ تیاغ . راریرب و مالس هنامنتحم هنیرافرط کیا هلیرللاقص
 نارد راهرخسم كنقلخ قلع ؛ ناورش ۰ نالک . ردراهفاط .

 یراحالطصاو هجهل كلراقاتق نالوا یسهبعشرب كنموق لوغم

 و وا نوار
 كيوک ینآ یسوروابتا یاط یقارصف تارفیا تا

 [۱] ناریج ۰ نارعوج « ناغلپ ۰ نومرک « اقاق ۰ راسوس ۰ یالواط
 كيك ناحیص رومس کروکباجنس ریزنخ كجنلک ناشواط

 . رویلیناللوق هنسانعم لارغ الاح هدیلوطانا نوتب ناریج [۱



 یسهمانتحایس یلحابل وا ۳۰۹۰

 2 ۱ را مو , یا شملعم تنه یر مدآ ی هدنمز
 ناخ دا ص هده رعم نادنمو » :ىدىد مدتا لاوس نداغا ىلع زمقفر

 هرق « ناوحح « رول « ناغم « زرت كناربا اشاب ینطصم الال یرادرس ثلاث

 ه.هتروا یرکسع كيب یعرکب نالوا هدنشهرادا كنبرلناخ قازق « نازق غاب

 ندلوقرب ۰ یلغوا ریمدزوا ندفرطرب . ردشمالشاب هفمروا ىلع فیس بول[
 موج اشاطصم فرصتم هناا شعرمنداوقرب ۰ اشاپ دمحم یسیلاو باح
 نوا نالاق هیریک بولوا یرکسع ناریا كس نوا هددحاو نآ كردا

 هرهن یک ریراو ههراق یسیروس نوبق هداسح مان ( یدیک نویق ) هدکسب
 ال نوس هاش كس قرف هدمظع كجو هج . ردشلوا قرغ بوشود

 رلکیکوب هتشنا + لنا هلوا روکیروک . ردشمک ندنحیلق كناشاپ یطصم

 . .  رابدک بووقوا بف نوجا ردو یدید «۰ ردیتمالع كرانوا

 وس یک ) كردیک هدنحا رلا رخ عساو هاش توک نددیکو دا

 ندنراغاط سرا . راربد ( ییاحنالک ) رامحت هرهنوب ۔ كدتیاروبع هد رهن
 (دالآ دوم ) هدتعاس چوا رهک هدندنا . رولوا یالم هتنرهن روک نولک

 نادا و رومعم هراپ زوب کیا هدنجا مظع یارح ر . كدلک هنسهحان
 3 ا مشیری وورود كسب یونس اکردرادک

 یساباعر . ردراو یرایهاش قوس « یراماحو عماج . ردهصقرب هجهقشب

 هدهنموقر . رد رله اط قوموف « لوغم < نئرت « قالود كوک < ینمرا

 ۰ رلرد ( لنتا)

 یلناسل كوك « ليت تيا » هدلوفم ناسل س یلاوحا كنسهلیق لیتتیا

 لاثم روقع بلک ردبا عو عو ۰ وعوع هنوکرب هدنلحم كنج رانوب . ردکعد

 E یلجاص ی هدنغاط قاجنس هدنبرق یسهعلق نیدرام . ردجوجل موق
 رادم نالوا ردق كس یعرکی تقو زمغیدریق هلزدنفا اشاب دما كلم

 ردراوسرخ ۰ راوخهفیج « برشمدب .بهذمیف موقرب . یدیا هلبوب هدماوقا
 موص اما . رارد « زندناسن هزم ترضح » هسرولوروص هن راودنک

 یک زکس . یدب یتروعرب . رازملیب ینکودیاهن تاکز « جح « تالص



 ۲۳۸۹ یش علق فاصوا
 ا

 DEDE NIKE RIED نیک یو یک یک و

 هدنرب نه : ردراو یمەحا لوس ددعیدب هدقارطا  ردقوح بی رو

 یسکلوا ( دنول) هدشرق یشرا هلجزا . راو یرابوک دابآ هراپ رزو
 یبدک كناشاپ ناڼع هداز ریمدزوا لیسه رق ( قحشاطاس ) . ردناتسرامع

 یرارئاسو یسیرق ( عیاش ) ۰ یسکلوا ( مظعیانواپ ) یواح ییریوک
 .:ناراقح هغالبا یوق ندرت دناط کودتا ۱ ی

 هلخادم رالناتسغاط هحیهاک اکو . ردرب نادابآ هدیسهعلق ( کش ) هدارو
 ناتسغاط یاخ سرا کنوح . ردهدننکح اځ یمرا الاخ هملق یاسر

 . ردکلام هرکون یعرکی كچ وا . ردقلناخ ولوا هدنسهرا ناتسجروک هللا

 ثکم هدهش و نوک يوا . ردراو یک اح ینا نوا . یسثنم ی کک
 فتاح هباراقفر زادنا كنفوت نارادنزام زو ییا بولا رلماعنا ندناخهلردبا

 . دک هتسهماق (عش) بوذک لزنم کیا هایش

 ندن کلم لاشوش كنا رک نیکی یاو ۰ ی ام
 کوس . نفع هرات رز كك ناتسغاطندنآ یا اب ردننکلا

 جتف اشاپ ینطصم هرق الال یریزو كئلاث ناخ دارس دن دف
 ینطصم هرکوص . ردشملبا ناسحا ه ( كب دالکرا یلغوا ناخ دنول ) كردیا

 یرادقم كس. ردقلناظاس ال اطن رود اا هد وا تا
 :ردانعرهملقرت اس نکتس هدرز ا ر ر ع
 « لهس هدندودح ناتسغاط . راو یسوق ییا هلبما یراوقناورشو هحنک

 . ردجروک یسناب ارز . رووا ده ندناتسجروک اما « ردهملقر رومعم

 ىلع ازریم) هدا ,یشراح ۰ ردراو یماح بارم یدب . هناخ كس چ وا

 ( ثاا ناخ دارم )و ( كب دما یلعوا شوعال ) هدهماو . یعماح كب
 هدنرلهځابو غاب . راو یرصتخ قوس « یماجوناخ . ردب رلروهشمیراعماح
 . ریلک هلوصح كببا زسریظن

 (تونق) ناکود هنیرهن کنز هدرب هلح صرب هدنسیقرش بناج كنهعاقوب
 یغواریمدزوا رهن ( روباق ) نکردیک یرضوط هلامثهدنداروب .ادِکینیاج
 ریز هداروب « قدراو هلح مان ( یدیک نوبق ) كد ندنسورپوک اشاپ نانع



 یهعلق ناه . شلوب هدنلا یناع یهماق یرکسع محع كس قرق نلک
 ۱ اشا لال ناه . راشملبا لادحو كنج ردق هرهط تقو كزدا هرصاح

 كيب زوتوا بودیا موم هنیرزوا رامجع هليا نیماسم تازغ روالد ما
 دنب راتفرک ناخ ریما یرارادرنس . یدروشود هتلدم كاخ یمحع یرادقم

 یرلهمریشود قالود لوک < یروکو کر نالوا فوسلاهش بولوانارم

 0 ناهع لغوا رمدزوآ هللرکسع ناور هدمرانو راشعا رارف

 هدیرلهج . ردشمررق ینسه راک رم روک لردا فداصت یار

 ییریوک بوشوقوح هبیریوک ۰ رم ندنفوخ یحیلق ین اعع

 یمارو هکرروک مظعم رادرس هر راشمشود هره هجرارب قرهقس

 0 هم یار شر یار تا هدر ناورشو هک رخ
 ارز هاخنراب كن رخ سرا داور کر ی یاهو لا رانو

 قدنخرب قیم و عیسوبوکچ روس هیهروچترد هنیرزوا غابرب مان ( ینابایخ
 هعلق دادس دسر محم رو e یهماط ید نوا < یلوق ج وا « رر دزاو

 ماعا هدنوک قرق یو رادرس . ردهدآ كس زوقط طح ۰. ردا اشنا

 الا قلناربم ربع کی ( یساطتق ) نالو امو وشن هدنمرح ناخ دارم بودا

 ا دون الا . رذشلوآ ناور هنفرطاهناتسآ هدینیدنک + شعا ناض)
 غاب  فیطل یساوه « هاشم هسرهش هسورب هدنکنآ یعاط ( هاشانعر )

 یرلوا یلوتروا قارپوط ردق كس نوا . ردررب یناتسلک ۰ یلهحغاو

 هرف « ییماح اشا داهرف « یماح ثلاث دام . راو ییماح زدق قرق . ردراو

 هلیسهحتف كنارو فلایمسا كرش . ردیراروهشم هر اسو یعماح اشاب نانس

 یراقوموق ناتسغاد « یرلناکرت محع نکل رد راز هات کس كتو

 + رلاروب هدنسواج نیح كناخ ینطصم ناطلسس هرکوص . رارید ( شرا)
 ا یو قق  رتراشعا التسا اج
 . ید نوا « یاکد نوو( یا یلا نو. زاو یاسصلاراد هک

 «شانقنجا ۰ نابداد 3 یروک یرانسداق ۰ ردراو یراحم ناخو یسهناخهوهف

 ندنیدلوا فیطل یماوهو با ۰ رارددلوتم ندنرلرتخد كنرلهلسق داشوش



 ۳۸۷ تحایس ردق هب وک اب ندناور

NIE DDE DIEیوک ( NEI NIE26 )ی9ک )یوک) یک  

 قسا توط كی گردرافا ارم را ردراغا ساق تولوا
 « قوما. رد وک كهبحان ید یرلارحهر وح ترد . ردروهشم هدف رطیه

 یک کا هد یربمد « یلعن تآ كنهحنک . راردبا راک هلآ ریرح « رپ
 «یرتنلک « یسشنم ردكلا ا كچ وا . ردقلناخ رهشو . ردروهشم

 مداخیمکاح هدکدک هنلاكرایلنانع نکل .ردراو یراک احویضاق «یسهغوراد
 ردارب كهاش بسامهط بودا حتف یتسهملق ( ع درب ) هکردتلوا اشاب نسح
 یازریمو اشا داهرف . شما هلاصم قرهلا نهر یازربم ردح یبهداز

 1 یک نا

 ابا ناماهملق هاما ی ءاش یی نیملسم تاریخ - مور یادهش هاگترابز
 دیهش یردق کیا نوا هدنراقدقیج نایرع هجراخ مور رکسع ندیا ملست
 یادهشدقام » هباروا الاحهکردراشلدا نفد هنجراخ رهشرانوب . ردشلدیا

 - رد رقم لر تو ٴيلاها یک دنا و و هنسرارز وام رک. هع . رارید « مور

 ندهحنک هلنمراقبذر ردق یبلا بولوا نامهم نوک چ وا هدنناخ لرهشو

 یتال ویناناخ ناتسروب هدنقرشلزفرط غاص . قدلوضوط هنفرط لامش هنی
 . هادلک هللزنم ( یدحا رازه لک ) كردا روع ندندودح كنا . راو

 نادابآ و رومعم یلهحنبوغاب «ییهناخ زویبدیدمش .شعا رهشندیکسایساروب
 كزان ۰ راو یماجو ناخ ۰ عماح . ردیصاخ كنناخ هجنک بولوا مظع دنک

 هدتعاس )٩( كردک هلاش بناح ا ندارو . ردلاع حودع ی

 یلماح و عماج ۰ یلوازوییدب هدنرانک یرهن روق . كدلک هنیدنک ( دورچوکم )
 یشراق كره روق . ردحود# کسا قو هرفک الصا 5 رو رک نانا

 دورحوکمو هلراقاق رانا . ردراو یدنک ینمرارب مان ( هردنک ) هدنفرط

 بوقلاقندارو ۰ ردیدودحهحنکر ادنکو . راردا قلزابهقح بوک هنفرط

 . ككدلک هنسهعاق ( سر ۱ ) قرهشا ینلب ( هشواشوق )

 سا .ردندنتلاا ناورش هدمج رابد س سرآ مظع :رهشو هماق فاصوا
 تلات ناخ دا هدر ۵9۵ هل ردنا تكعاق ( تصون ۱ هدایو
 هدادما هرکوص . شلدیا حتفهلی-هطساو ( اشاب ینطصم هرق الال )ندنسارزو



YATیسهمانتحایس یلچایلوا  
  BIERرک ۱9۵6 ۱926

 "ناو چ وا هنحراخ فرط قرش هب هعاق 5 ندکدک هللا مع هد ۱۰۶۰۵

 راوتساو مکحتسم ندانب شاط « شادیا ءوالع هشراصح مترو مچ هلوط
 ه ردشلو

 یربقح بواک راج ندنفرط ییاخ ناور نکردا یاهو یر

 . یدرو هارحرخ یساع نموت نوا یاد یدّسا توعد هروس

 اه مش ه وک اب ندناور هلا زمقحاولو عباوت ردق قر كرەروك یزعاکرادت

 E یک ی

 زعادهاشم ا نالوا ردف هد وک اب داور

 هنرانک یره(روق - یکنز) هرجا رلارحم كلجنرپ هلاش ندناور الوا
 رو هپ . ردیصاخ كنناخ ناور . دلدلک هندنک ( عا هجاوخ ) ءاردک

 ( ۸ ) هلامش بناج هنب ندنآ ۰ ردریک دنک نادابآ یلمامحو عماج « یلەناخ
 نر هدعدق نامز یسارو . ددلک هسدنک ( نسح رقد ) هلردک یا

 . هش ندارو . رولوا تروب هنیرلهلسق ناکرتهداتش تقو الاح . شعا یرهش
 . قدلوا لصاو هسرهش ( هحنک ) كردک هلاش بناح

 نارا هاش شو - زاونلد ةجنک میظع رش زار هتک اف یاخوا

 قرهل | هللروز كناشاب داهرف هجوق هدنسهنس ۱۰۱ ندنلا كناخ سامهط

 قوجرب رامحعنکل ۰ ردشلوایمک احاشاب دم ۰ یبادختک اشاب دجایراص

 ناملس تارونغ ند دک دادما ۰ راها هرصاح ی ینلا قرهناشوقهل رکسع

 : راشمتا دیش ینسیه رام نکردک بودیا میلست راجا یهسلق
 هدناتشت ضمب هدکدتبا سکع هثلاث ناخژدحم ناطاس یحناف یرک ۱ لاحوب 1

 یتسهعلق اما . ردمظعم رهش هدنلا محعالاح . ردشمالوا یریأت هددسشملوپ
 ماج وترا «ناخ < عماح ههحابوغ اب ءیلەناخ كىتا .شمریدسا مده هاش

 عقاو هدارحرب ییهجگاب ۰ یلغاب رهش ۰ ردرهش رب یلیشراج رومعم «یلناتسدبو



 ۰۲۸ ۵ ۱ تعزع هاور ندزب رت 3

 رامجع یدابآ تشهب دادغب نالوا یدقر لزمدنفا مدقا ماهو مظعا ماما

 .هدمجعتسد ناوریرب ندنحرات ۱۰0۵ هنس هتشلا .رالااحهغمراتروق ندنلا

 راوند تاق نیلاب یسهعلق نکل . ردشلوا نادابآ و رومعم هاهجوو بولوا "

 هدنلحاس یره ینز هعلق . ضدنا لمح هد دش موش ندنعبدلوا ینم هلا

 .هدراندو راود الاع . ردزشا تاق . ردتالوط هلاش دو بواوآ ۰

 ییدتیا انب كناشاپ داهرف كنەعلقوب . ردناباع یرأت كنبراپوط عبار دارم
 رلرب ییدتا انب كناخ قاقوط اما . رد هدنعافترا یکم عارذ قرق یرارب

 .یرهن کنز . ردانب متخشر بولوا یلنیا عارذ یرکی « نلنوزوا عارذ یللا
 « قرش « بونج . ردقوج یرلکیلد لاغزام هدهسیا قوب قدنخ ندقرط
 ردق لوا ندنراقدلوا هذر یلوص نکل .ردراو یراقدنخ هدنزافرط لا

 ددع چوا ردهدشا عاند یللا زو یرار ضع كنقدنخ . ردرالکد قسم

 هل اش یموق نادیم ۰ رلحا هب ونج یسوف زر م و یرلوق رەد نتوق

 هد یرب . ردهدفرطوب ینادیم ناکوج + رارید هدیسومق البا کو هکرلیجآ

 ندیاناځع هراب زو . ردیموف یر, وک یرلکدد ( لپ هزاورد ) كرامحع

 ییاسحودح e تالاراس : راو يراوح كو

 هلا محع هليا ج و ک بولوا یدحرس ناجابرذا یسارو هکنوج . ردقوب
 ب ید : یرکسع ناخكسچ وا « ینارفن هعلق ردق كسب چ وا . ردهم

 ؛یسضاق . ردشلواینلناخ رلناخ هرک چاقربیسارو ۰ ردراو یرکسع تا

 . یساغا لوو اص  یستنم .یسهغوراد « یرتنک ۰ ینبرش خیش « یسالنم

 راذناتسهم ید *.نیساا کیر و + یف تایشا ریست یورو

 . یلوتروا قاریوط ردق شعلا كس ییا هدنجا رهش . ردراو یراردنهشو

 ..رد شما رونعم ناخ نوک ما 8ا نا یر ها. رنو وا

 .ریایسکیسبو یسابع هکردراو ینا رض هاشهدفرط لوص هدنبرقیارسوب
 لعماحوناخ . رارد رهش سا هشوراو لوس نالوا هرشط ندنسوق الباب

 . ردراو یعاب ناخ هدنشاب یر وک ردشوراورب یرازاب < یلیشراج و

 یناروب . ردرهش اتداع « ردقوج یئراج « ماح ۰ ناخ « عماج هداروا هنب



Aیسهمانتحایس یلچایلوا ٤ 

 تعاس رش ندنسهروح ترد كنەعلق مالک لصاح .٠ رلرباب دن | نیدعت هنسهظفاحم

 . «رارالفاهبیرختو بهن الو یبارللوغارق بولیسک یمایرد مدا رارپیرادقم

 نامیتسا ضرع كرهروتک اباده ایاعر یتس نوک ره بویللق لا هدهسمیک
 ۱ لو رم ادارو یو هاو شه مراد:
 « !ناقعلا ةدزک یا ناما ناما » رامحعناقیج هسراورابوجرب كن هعاقنوک

 نیدحوم شوج . نا رپ هک واو نهر هاب راحاتفم هعلق كرد

 رایحکتفوت « نارادنازام هللا ناما_ندهعلق نوک ینترپا . رارالوط هبهعلق

 . رلرولوا فرمشم هلا یرابرمش "یسوب یاب بوقیچ ( حاق ریم ) یساغا
 . جربونوقوا یدمع ناذاهدهعلق .رلریل بردن وک هنسرافرطناوحخحت رایج هظفاحم

 چوا ةولصل ادم هدهسخ تاقوا .رونلوا نیزت هلراقاجنسنوک یدب یرلورابو

 لاحو ۰ یيلیتا رلکفوتو پوط تبون چوا بولکج ید كناسلک تبون
 اح اشا یضتص بونلوا مهر و ریمعت ندکی علف هدن وک قرق هرزوا

 ناطلس . رلاق یجهظفاح هلا ناملسم تاع كم قرف . روللوا نیبعت ناور»

 هوا یر ر ابن لا نک دما قاع ناور نالوا یراکش ہد ناچ دایم

 ا ماك نکل . روللواناسحا بلخ تلابا هنوک ما هدلوب . راتاق
 دا كجوک بلح بونلوا لزرع ندنلاا تلخ نوجا ییدتا لق ناغا

 یرابرهش بحاصم بولک هتل ودرد هداشاب فسوت نوک ما . روبرو هم اشاب

 هکود ینسهعلق ناور بولک هلرکسع كب زو یهاش مج هرکوص ۰ رولوا
 هباشاب یضن ص نصحتم هدناور اشاب دم یصب ینابط ۱ 5 ابا کود

 .یهدهعلق نورد هدیآ یدب . زمشم هسدادما كناور ندنیدلوا یتوادع

 موج ص بوتو ینکوزوب سالا اشاپ یضترم هحیکربرخا . رتب تورابورت اخذ
 ههاش یهعلق بوقیچ ندهملق هلا ناما یرکسع ییناعع حاص یستربا . رولوا

 هلردبا موج رارکت یرکسع شابلزق نکردیک رکسع نکل . راردبا ملست
 ا ی روا اهرم ی ھی اودک ہد یک نودا دنهش نمک

 هرکوص.رارولوا صالخ ۰ رشود هنیراهملق دیزیابوصراق بولبتروق یمسقرب
 « رالغاب هنلب رک تمه ندرب کیا بودیسیا یملا خوب عبار ناخ دارم



 YAY ناور ررش یانب رک ذ

 هلا اشا رادحلس یراودع تولوا یرابرهش بوضغم اشاب لبلخ یسلاو
 .دمحا كجوک یریزو ماش هد مورضرا ۰ رارولوا نادنخ و داش اشاب یضتص

 هاشاب ییطصم رادحلس هلیمرط قلهبرآ مات تلانا . روللوا ناسحا هاش
 .ندن | .هن( یسهعلق نسح ) هدنوک چ وا ندمورضرا هرکوص . رونلوا هجون

 هلرکسع كيب زوب ییا هدنوک یجشنرب یعرکی . ریلیدیک هناور هلیلوب  صراق
 هلراپوط یو نوزوا رامحع ندهعلق . راردبا مایخ ثکم هدنتلابا ناور
 .هتوا یره کنز بویقاب هپوم هپوط هنب رکسع . راردبا برطضم یرکسع
 وص یهرام نکرک یره هدنباکركبانج م ءاشداپ قالوصرب . رارک هفرط
 .یره# ۰ ریراتروق قرهالاقاب ندنلب یغالوص تآ هاشداب بانج نامهءربرابآ

 . نارالشاب هفموق هسرتم سانلاءالم ىلع هدنشور زور ینارغ هل هلرهک

 .یناعصم هداز دالوبناج هلیرجیکی هطوا یعرکی « یشاب یجرغز هلبتاا یبا مور
 یجروکیریزو یلوطانا ندغاص . راررک هسرتم ندنناح یسوق زبربت اشاب
 .. رک هسرتم هلیسبرحیکب یلاع هاکرد هطوا یعرکیو یرکسع یتلانا اشاب دم
 هللا یرحکب هطوا مرکو لوق یسوق اشا دج یه یناط مظعاردص

 یرجیکی . رالشاب کنج بولآ سرتم هدنسهرا یرکسع یلوطاناو لاا مور
  یتز هليا یرحکب هطوا نواو یسادختک یرحیکب اشاب ینطصم هرف یاغا
 . راللشاب کھود یهعلق هلراب وط ددع یک ورک هسرتم ندنناخ یر

 ما ٤لا رقد بورک سرم تا اور لا ارم
 .ددع یعرکی ندلوق شب . رهروک پوطرب هنیارس ناخ بولآ هناشن یوط

 یللاندنیناح لاش اشاب دمحا كجوک یسلاو مورضرا . رابوق هلولو هلرابوط .
 بوف ربدلاق یتراشاب هرامحع بوروط هرزوا هبباطرب لات هراز رخ هزاب
 «(دانهوم)لئاح هنسهعلق ناور اشاپ نیسح یلدنادوبق ۰ روایی وقهیرخت ینهعلق

 لاغزام كتهسلق . رکود زودنوک هجک یهملق لخادو جراخ نی
 یضت .رولوازالروط ندنرلهمدصبوطهلس هدنرابادرسوا ءلکد هدنرلندیو

 رومأم هکمهلکب لوغارق هدنرافرط یسملقیارپوط هلبرایهابس كولب هداشاپ
 ,یهاشداپ ةدرپ ارس هلیراهقرفتم یلاع هاکرد اشاپ ناعنک ۰ اشاپ یسوم ۰ رولوا



DIED ورک نوک نوک( RIESE (> KDE eI KDE KDE 

 د نامل رهش « رروس مکح هلنلادعو قح هدتتلابا ناو اشاب

 ۱۰۱۲هنس هرکوص . ریایک همظعم داب ریسهبرق ره « ردیا بسکی تیرومعم
 .رلرکود نوک یدب هد یاور كردا طض یاورښو هحنک راځ هدنرات

 بولاقزسوصو چا نیملسم تازغنالوا هدهعلق ندنکیدلکدادما ندمورضرا

 زسحالسنداروا .راردیا میلست هناخ قاشوط یرادرس محعیرهش هرورضلاب

 هنسهنس ۷ هم .رلربلک هبورضرا هد نداروا .هصراق هحهداس بوقبح

 یهدنحمانکل . رولوانادابآ و رومعم هدازندنکل وا بولاق هدنلا رامحءردق

 ناهدرا < هخسخ |« ر دلج : صراق « نامزفقیرکسع ك ( ناخ نوک راما )
 مورضرا ۰ ندنرلکی ناتسحروکوهخسخآ ۰ راردبا قلزارد تسد هنراف رط

 رلرضح ضع « راپ روجوا « رایجدا رف هلوبناتسا ندفرط یسلاو
 رادکسا نوباه غوط .رونلوالاسرا رایحلاهنهاشمحع لاما یف . رولیردنوک

 ناور هناور یراناریم ربم یا مورو یلوطانا عیج . رابق رارق هدنسهجاب

 هلا ع شهروتک ی ید عیار دارم ناطلس هدنسهنس ۰٤٤ . رلرولوا
 ا ا رار ادکوا را غاب کهدرادکسا

 د را ا ی یزو عیج بوروتکه نیر یهبناغع نیناوقو
 هنسهلس كردبا ناسحا قرغ ییرلریلد هاسكم ییا یمرکی ۰ یرجیکی كب

 هدهروک ذم ٌهنس . روقارب هدنلود رد قرهلوا ماقمُناق ییاشاپ مارب . رولآ
 هلبا لصاو یط قرهنلوا تکرح ندرادکسا ینوک یحنشب كمرکلا لاوش

 هدلزنموب ۰ ربنلک ه ( ساویس )نداروا « هب ( هیرصیق ) نداروا « هب ( هنوق )
 - هرزوا یتلاق هدکلع دن هنب - هیاشاپ ینطصم رادحلس یرابرهش میدن

 نواه غاطوا هداشاب یموم رادحلس ۰ رول رو ناسحا ثلر رو یجنکیا

 دمحا كلم بولوا رادحاس هداشاب یحاشن . رونلوا نبعآ یفانوق هتتمدخ

 هدنسارحت مورضرا نکردک هللزانم عطق هنب ندنآ . رولوا رادهخوج اغا

  فرصتم هتنلاالیا مور. ریراو هکسزو کیا هلیارکسع ندیاقاحتلا ندفررط کیا

 | تالاا هلمح . ربلک هدیرکسع كبب رب زوتوا كناشاب ینطصم هداز دالوب ناح

 مورضرا ۰ رونالرضاح راتکی راوس هراتآ نالیک زویدب كيب ندنرارکسع

KIجایوک )یک ورک ورک  



 ۲۸۱ ناور ربش یان رک ذ
GK KSI IERIEیک نوک ۱  DIEDیک  SIE NDE DDSو ( RIESEو26 )یو )یو ( 

 لدنراک ادوبشن كروم سما هدرا ۱۰ تواوو و

 « نوسروکه ن. راصاب مدق هننیمز ناوروناکرزاب مان ( یناحیمل ناخ هجاوخ )
 ندنوک . ردیا رارق هدنآ هلیتاقلعت عیج ناه .. رادلوصح راواربغ كاخرب

Eا . ردا اشنا یمظع دنکو قرهلوا رادلام هلستعارز شرب  

 لوق ناور ) یتسان هعاقر هداروا لعاسا هاش یهاش نارا هدنسهنس ۵

 ینمسا كرد اشنا یهعاق هدهنس ید هدوا . ردا نامرف هنر زو مان ( ناخ

 هلغوط هدناحاس یسقرش بناج كنیرهن ( روق - کنز ) . روق ( ناور )
 نایلس هدنسهنبس 8۵۰ هرکوص . ردناق قلا اما . ردانعر هعلقرب ان كاتسو

 ےک هبزاسا رک ان نار مقام تیبا شن ها ی ۵
 هلا هریفو ممانغ بور دتا مده احاح هد یتسهعلق دقمو رصتخ . رریدتا

 مظعا ریزو هدنرصع ثلاث ناخ دارم هرکوص . ردپا تدوع هنسهداعسلاراد
 ناوحخت « ناور «یخاش « ناورش «هحنک بولو! رادرسهمحعراید اشاب داهرف

 بوقس ییرابارش كنعاتا هلا لغوا كهاش « ردا تراغو بهمن یرافرط

 تکنو | ثكسهعلقناورو تو رم و ۲ زاممارب هدنرزوا شاط یشاط

 هنایلج سما «.. مهرواشو » نوا كم هدلا هلیماع یناور ۰ ردنا مارآ و
 یعرا غاب مان ( ییارس ناخ قاقوط ) بودیا هرواشم هلبرارا شیا هلتیعبت

 عورش همظع رفحرب هلاش ندبونج هدناحاس یرهن یکنز . رولا هیهتروا
 یهعلق هدنوک شب قرقكردبا مات دهج مالسا رکسع كيب یللا زو ۰ رونلوا
 ادتشبا ۰ راردبا لاک ا ینسهناخهجو مزاول راس یخد هدنوک قرق ماا

 هداز هلاغبج ) نالو اعووسشن ندنمرتح مرح كناخ ناملس هد یفلناربم ریم

 رکسع كيب شمت هنسهظفاحم . روئلوا هیجوت هلترازو هب ( اشاب فسوت
 . ردک همیمرت هد ینسهعلق ( یلکروش ) هدراوج وا اشاب داهرف قرهوق

 شویج بودیا مرت هدیتسهملق ( صراق ) ندنآ . روقرکسع ریمعتلا دعب
 هنحما تویلبا ريمعتو حنف هد ی ( ناهدرا ) . ردا لام ال ام هلا نیدح وم

 درهیلبا ریمعت یک اضی رد ینسهملق ( هخسخ | )۰ ریریدلوط یرجیکی

 ی ( یلغوا ناخسرم ) هلترازو هدهاروا . رتروطوا لوق كيب چ واه جا
 فسو هداز هلاغح هدف رط یر .ردنآ تی نع هب هداعسل اراد بودیا بصن



 یمهمانتحایس یلجایلوا °
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 ناخ ۰ ییماح . ردکلام هرکون كس . ردقلناطلس . ردلکد روئعم ردقوا
 و ا ا )ات یا اردو یک یه اخو
 ا ا لار اکر هان تارنش)
 ضع « هدندودح ناور . كدلک هسدنک € ندلا فس ) اردک ندنآ

 . ردیسانب ك ( ناخ لوق فیس ) ندنراناخ ناور بولوا هدنرانک یرهن
 یللوصح جرب ۰ یلعماحرب ۰ یلهناخ ناسکس زوب . ردیصاخ كنيرلناخ ناور
 2ر یئاتسو « یلعاب . یلرازابو یشراح < ییماحو ناخ < ل ٤ یلهحاب

 نددنکو تقو کیدا هرصاسح یاور عباد دارم : رودنک یاو

 اما . ردشملباب هیباط نوجا هلاوح هناور بولیسک چاغا كوب كيب شمت
 تودشگکهلوصح راحاغا زاملوا فیرعت هنن هدنراغا دک وب یر ندنامزوا

 بناجت هنن ح ابصلایلع نوک یستریا كرهردنوک رامدآ هتناخ ناور نددنکو
 ا اا تینا اع احا یار تیا ٠ لھ هدرازتهو نودنک هلا

 ياد اا ناور یک کم دلو نانا مظع یال | رب ند وشراق کرد

 .(ناور ) كردک هلبا مظعیالا وب هباکر باکر هثاصلادع کا یاق | دن ولا

 . قدل وا لصاو هنسهعلق

 ناجهجاوخ رهش ناجایرذا ناور هعلق فاصوا

 یالا . یدلدىا رابنامداش قرماستآ توطهراب ا و هد وا وخ در هرس

 وا ناری نم یو مجلد دا هدا . درک هناربم ناخ هاب
 0ا0( فا توت )ی مدناخاس رج رغ یس رشه كیا کم

 ا یاس هوس هاب وا: ناتمرو ةا
 یا اروا کا ٠ یدریو ی عایو توتال وک ام بورودنوق
 هلیسهمانكنناخ زب ربت لست هکب نسح مزب به یرانابراک نلک ندزرتهلیا مزب

 ا ا ا یا یر ا ادراک هنورخرا
 . كدلبا اشاع ناکمالاردق لع ینرپش رہش



 ۳۷۹ تعزع هاور ندزبربت

 بوغم «نادهتکن ۰ بولقلا بوبحم ندناضرظ ناراب ( ناخ بوبا ) یناخ
 هجکوا نوک چوا ندنفیدلوا تیکیرب برشم مج ۰ تبح شوخ « مالکلا

 نوک یک درد . دتیا یرلاصف ارقاب نیسح بودیا تبحاصم هدنسهلیب ۰
 دنبرس هو هجارف « كروک « هچراپ رررح انوک هج « هجابل تاقرب ندناخ
 نارا زمکیدتا طالتخا هل پول | ناسحا ها یسابع نموت چ وا . هجالآ

 یللیم هقرش بناج . قدقسیچ ندرهش هليا هلیسو زوکیا كردیا عادو هلبا
 بوئالپ وط ندنراغاط یسروج رهنوب . كدک یرهن (غوبج هرق ) كردیک
 بولازآ یوص هدزوع . رولکود هتیرهن ضرع كردبا اقتسا یرادنک ها

 رادنک رومعم یرضوط هلامش هرکوص . رریو دیک هلی هراناوبخ یکی ک
 اور قدلآ لزنم ت ناور یللم) هدتعاس ( ٤ ) كردک هدا

 ( یللم ) . ردرپ رب یلدنکنادابآ ء یلعماجو هجتابو غاب « یلوا زویشب هدندودح
 ضرع بوکیرب ندنراغاط دنیس هدرهنوب ۰ ردشلوا عقاو هدنرانک ی ربن
 (۸) كردک هدنجا رلارح رازنح « عساو هلاش ندنآ . رولکود هنیره
 .ردرازهلال یارح رازتحرب یمارو . قدراو هنلزنم( یم | توط )هدتعاس

 نالوا راوج اکوب . ردرادلوصح نمز هاکارجرب . ردقو یرابدو راد

 یاجوب . رایدربتک یزهآابورمشمو مزاول هلج یرتننک « یسهغوراد كرادنک
 هلیلحاس .یرهن ضرع هلا هن نده آ . قدلوا ناسهم هکر دا ااف

 كضرعدنکوب . قدلآ لزنمهدندنک ( جافق ) كد هب یشراق یضرع.كردک

 یلئالوصح غرب« یلهناخ زویچواویماجو ناخ .یلعماجرت هدنسبقرش بناج
 رللو لاصموق هلاش هس ندن ۲ < ردقحهصقر نیو رومعم یمات ناورو

 هدنک اخ ناور . كدلک هيد ( ییراشوا ) هدنعاس (ع) اردک هدنجا

 . رددنک رومعم < یلیشراج رصتخم « ییماجو ناخو عماج . یلهناخ كيب
 یسهلسش راشوا نار بهذملا یس یسااعر . ریشت یلوصح را هدنسا رګ

 . ردراو یرادنامهمو یرتنلک هقش . رارد « یدنک یلراشوا » ندنغیدلوا

 هدتعاس ( ۷ ) دلردیک هرجا راهریسم هلیاحاس یرهن ضرع هني نداروب
 یرایدمش نکل . شعا مظع رهش هدعدق نامز . كدلک هنیرهش ( یلکروش ۰



 كنیرلهویم.ردروهشم یناتسلک « یناتسوبو غاب .روشیراقهنیرون ضیعبوگیرب
 . راس یرلور كنر كنقلخ ۰ ردهراسو یدومرآ ریمغس یرروهشم

 یفاش اکا یسلاها . ردراو یدنک نادابآ هراپ ناسکسزوب هدنسبحاون

 .شمرول | یحارخ ( لاقص لوط) ندرلنوب لیعایما هاش . راردینس بولوا
 .رلنعریو جارخ هدلاح یرافدنازوا لاقص . راردفاعم یر, ندیفصهاش الاح

 ترایز ینشاب كنیراترضح (یزیربت سمش) هداروب . ردقوچ یرلازوک
 هک اطنا بولوا ندناکرت لآ مدآوب . راو یرق ( ئاغوبریما ) هدر . مدتنا

 هداروبهدنسهنس 24۵ نکراحاقهناهفصا هرکوصندقدلوابولتم هکنرف هدنلآ

 هاب د ارو ردات [یرقالاج هدنعراخیوغن .نودشلوا موم

 هلا اادههحرابهم. هكدتبا رلافصو قوذهدنحما نوک کیا بور و ییرابوتکم
 كرداراذکو تشکتعاس(٩) هلاش بناح هسبولآ قیفر حلسم ددع زوکیا

 ۰ردراو یرتناک هجهقشب ندنرلرهش یوخ یماروب .كادلک هنیرهش ( ناتسم)

 . راشمتا بارخ یرهشوب یعوق وک اله . شعارهشرب دننام هزیربتندیکسا
 یدشراح رصتخت .یعاجوناخ . ییماح جوا ,ردهریغص ءهدلب یلەناخ كم الاح

 بناجهنب ندنآ .ردقوب تیاهن هننیتاسو غاب . ردقوب یناتسدب ربک راکنکل .ردراو
 هقشهدندودحناوحخت . دلدلک هنسهعلق( سروح )بودک تعاس (۳ )هاش
 در هفت و میتضاق ردكلام كعك کیا .ندقلناخ
 ` ردهعلقرب راوبد هداسلکشلاش هدنرزواهتشیرب یسهعلق . راو یطیاض ییا

 هنیدیدهت كعبار ناخدام . ردیسانب ك ( نسح نوزوا ) یک اح ناجابرذا
 هبهلبق . ردراو یرارب چرک هکود « یراراوبد راد هنخر الاح . ردشماغوا
 ترامع هق ثب ندنماج اشاپ نسح هدننورد هملق . ردراو یسوقرب رظان
 رب نوا . ردا و یرلهناخ « ردیلهناخ كس یدب یرهش هرشط اما . ردقوب

 خ رف « یماج اشاب ناّمع هداز رمد زوا : یرانلک یرلبا . راو ییماح ددع

 كنبوصو اوه . راو یناکد زویکیا ۰ یناخ یدب .. یبماج ناخ رویت نم هاش
 هلغ نوک انوک « رارولوا فیفعو رظنم بوخ تاغ یراشداق ندنتفاطل
 كرہثوب . راو یرایارسو رصق رومعم تباغ . ردناجابرذا حودم یابوبحو
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 لرلی هتل مه ) ناخ دن ) اردک هلامش ندارو . ردراو جد یرافخ

 دک لوح واتا 3 یلهحاب 3 لعاب 3 یهباخ لو روا قار وط روش یسارو

 یاخ رب رومعمو مظعم تیاغ « یماح ییا . رددودح كزیر » ردرومعم

 . راو یسشراحو یماجهدرب . ردراو
 هدنعاس.(۷) كردک هرجا نادا یارک هاش تا ت نداروت

 :ردمظعدنک یلدا كد هدندودجناوحخ . قدراو هد ( شم و

 زوکیا هدندارو . راو یوازابو یشراح ۰ یرلماجو ناخ « ییماح ید

 (هلشودنک ) بودیا روبع یرلرب قلقاطبو قلزاس هلام بناح بول آ هلیسو .
 . دا رلافصوقوذ هحک ر ردا مارا و دم هل ص رل همىخ هدنرانک یناح

 ندنا . رولوا یقالم هنیرهن ضرع بولوا عج ندنراغاط ناوجخن رهنوب
 . یدروبلوا هتسوس هجوا هايس درکورابغ . قدالشاب گیگ دراز لاو

 ۱ . هادلکهنسهملق (یوخ) هدتعاس (۷)
 هکر دقلن اطلس هقشد .دنکاخناجتابرذا یوم لد یوخ هعاق و رمشفاصوا

 . هغورادو رتنلک « یثنمو بقل ء یتفمو یضاق . ردکلام ردق كس

 ك(دنم)یرېش یوخ .ردراو یرارومآمیکرادنامهم .نکوحزید «یحوروق
 « لکشل | عد رع بولوا هدارح زور یسهعلق .ردهدن دعل خسرف نواوهدسغ

 مروج ترد .ردمدآ كس رک یک راو ا ا نکس

 هونج باح یر : راو یسهزاوردییا .ردکدقبع ردقوایراقدنخ ۳

 عماجرب ۰ هناخزوب هدنجا هعلق . رددننم بابهبرغ بناج یرکید « زیربت باب
 .ردهاشردح یسناب كنعدق رهشاما . رداشاب داهرف یساب كسهعلق . را

 شع «هاخ كس ید یرهش هرشط . ردشلوا دابآ بار < مرک اج پشو

 «یسەناخ ید «یعاه ییا .ردیعماح هعج فرا ردم هلا عماج بارحم

 كرهشوب . ردن نم هلا ناتسو وغاب یسهروجترد . ردراو یلاکد ردق كم

 کن کن مرگ و ناار عیار ناخ دارم . ردهوطخ كیبچوا نوا یطیح

 یساوه بولوا جرب رادهناد ینالوصحم كنسارح هلم . ردهدهلوا نادابآ

 ندنغاط ( ساملس ) یربن .رولوا یعوزوا رادبآ و یسهنپ ۰ ردلئام هترارح .



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱ ۳۷3

 هلع مان ( یلعنیع) یهدنجراخ لب ربت یزب قرهریدلاح بایسارفا روس
 ندارو . زاملوا دعت هلرللید هکیدلبا تنر تقایضر هداروا .یدروتوک

 . یدربو هارجرخ هغ ا نموت یعرکی هزمعباوت ۰ یمابع نموتشب هربقح
 راتسدددع رحواو یسلطا تارکرحوا « یسهفیطق ناشکررب هعراقفر

 یتساقا لووهصابرب هلا رامدآ راوس کب ددع زوبحوا . یدتبا ناسحا یدجت

 ییاقا ال وا مردار منم !یساتا لو وهصابیا » هکی دید تورو هلسو هرقح

 هلبرللود نادابا کودلک هزیرت ندناور عیار ناخدام یهاش نیمز رصق

 راوس هننآ هني . « نسهروک برودنوق شوخ ندنرانابراکو . نسهروتک
 بوشو وا ۰ توشالعاد و رم ۰ یدلک تعاسمرا رار هلا مزب بولوا

 2 هادشود هزلو هد زرد 7 یدک ه زی رد تاحراتا

 زمغ دلو ناور هناور ندشالو زر تكیاجمایرذا

 ندر نادابآ هرجا یناتسلک ینارخ زیر هلامش بناح ندز»ربت الوا

 نادا و رومعم کا زیر . قدراو هتلر یدنک (یعارح یجاح )

 رق ۰ ردنازاغ ماش ترضح فاقوا تولوا یهناخ زوبجوا . ردنااخو دنک

 قلرادنامهم هلقح نصرادنامهم هدنو . ردناباع ندارو ید نازاغ ماش

 هاردباعادو هرتناک بول | مدا راوس هکیزو کیا ندد اکو حابصلایلع . یدتا
 هدعدقنامز . كدلک هسدنک (نایفص) كردک هلاش بذاح هس . دنا توروع

 كم 3 ی زیر الاح « شفا بارخ یعوق لوغم . شعا میظع دک

 «ندنراراک محع «ندنراذرا ناسارخ هددنکوب .ردهصقرب لاثم هراغابیهناخ

 طقف , كدا ترابز « ردنوفدم مارک ةنعا قور ندشذنصمو نلوم

 هام هنسه ۰ ردراو راونارب هق زوا تم ی یمرکی.. ردکد زع واعم یرامسا

 لتقم ) « رول رشد اووشاع كرکیرب مدآ كرم زو هڪ هددننکوب هداروشاع

 هرص هرا هدرهسیا بهذلایفاش به ینلخ ۰ رووا تئارت را (نیسلا



 ۲۷ لک راک هاکترایز

 كنبراهاش ناروتو نارباهلح تاذوب ( للییدرا قحساوبا نیدلاینص خیشلا

 . راو یراد هب رت شی ورد هچرازو . ردنوفدم هدیلاع هقرب . ردکلیا
 كلام ىفص خيش . رد مظع یاقوا .ردلوذىم یتمعن هش رابشرااز شزور

 كلوب . یدک ردیح خيش یلغوا هني رپ . یدتیا مکحهلیا تیبطق همجع
 تورزک یکتا طو یدک ارا و ميهاربا خیش یلغوا

 نا 1 مهار | » ,هدوا . شمردشا رعت ه ییص خش یسهدد ینشود

 مهاربا خیش هعف د كلا ةقىقح . ردشعد «كسرولوا ناطاسر ولوا هدنمزژ

 ردقههحنلک هلّوا سابع هاش ندیفص خبش . ردشلوا یحاص هطخ . کس

 تعاس زوقط هلاث بناح بوقلاق ندرهشو . ردشمک هاششب نیسان ىم

 رب زسهجابو غاب .لناع نوا :قنلآ لب 3 مانع را قریدت
 زوبحوا . كدلک هندنک (یلعراب) دارمدق طار کس هاش هسندنآ ر

 ندارو . ردراو یرازاب هتفه «یسشراح طقف .قوب یعماح . قدن رز لات

 هدنسهحاند هدد .لدلک هندن (دامعتاذ)لرهدک تعاسیدب هل اش بناحهس

 ترهش زارت هن داسی ننارو . دیک ناسا یا و
 یرارادنامهمو هغوراد«یرتنلک .كلدلبا افصو قوذاهدنوک هم .قدلوا لخ اد

 هنیرلناخ ناور « سروج ناتسم « یوخ . رایدلبا هدامآ نابراک ییشاب كم
 رابوتکم نوجا یلرو رازوالق رادمان هدلزنمهو یلدا تیاعر هربقح

 ۱ . یدللوا مقرت

 هود راطق نوا نواب نا تح همان هزعدنفا ناشلاع یاشاب

 هرف نالحک ییا 6 راناک یسوروف یدومرآ یساع « موزوا وروف « 2

 . یدارب و هده مالغ یحروک کیا. ثا رااح ها ددع ترد ؛ تآ قوبج

 هنامحع « مالغ یروکرب . یس : نموت ییا یسابع نموتنوا ید هریقح ر

 دن رس ددع یتلا ء یوباق هاروک کیا < هماح هنامحع تاقرب < اراک روتر :

 كيزوا راباح هلآ رب ۲ تآ قومح هرفرب « یر ناور یو راطقرب ا

 ۰ بوشالعادو هلزع راسود نوکوا ۰ ید وا ناسحا رار هما نا

 بور ذکود یاقاخ سوک ؛بتولوا راوس هأب رکسع ناشیلاع ناخ نوک یسترا



VEیس همانتحابس یلحابل وا  

 زوک ندرومغب یسلاها لسدرا . رتلتدش ردقوا رومغب هسرلک نق ردق

 هقدروط هدجراخ هسلروتوک هرهشجراخ بولیریدلاق ندنری شاط .رلنمهجا

 . رالشاب کما قغ یتالو ۰ ییا بولک هنایغط لیبدرا ةریحم
 هشوکراج « مظع هدنرب تقو یفیداربدلاق ندلحم ینیدلوا تباث كشاظوب

 رلیزا قوحرب هحایرس « یاربع هدنرزوا هدكنا کردا روهظ اقر کد
 رر ندکیلدره : ردراو ییلد ییانوا كشاط هشوک راحوا. ردشلدبا كح
 . زملسک یرلهمهساق كراوص هکدلک هنیرب شاط دوهعم .رالشاب هقمانباق راکس
 هلسا هع هدنسارححه كناسوم ترضح شاطوب یراضعم كنساملع لسدرا

 هدنقح ارو رد اط ییدتفا راکس ییانوا بوروا هرک کیا نوا

 . رلردبا رکذ یتتیا ( انیع رمثع اتنا هنم ترحفناف رج اهلاصم برضاف إل

 ایوک بولوا یدج كنبرلهاش محع شاطوب هجنمعز كنسيلاها لیبدرا نکل
 و ادخ تمکح .شعا یمسلط كنیفص خش ناراو هوت رک ا بطق
 . رولوا قوج تباق یسهراف ندنیدمهلوا رمعم ( یدک ) هداسدرا

 .ردشلوا هرابهراب ندندردهراف یرلهنیمشب هقرخ « هماحكنسلاهالسدرا

 صفق . ردراو یلالد یدک هجهقشب .ربلتاص هلباهراب یدک هدرهشون نوحکنا

 لوبقم تباغ هداروب یسیدک ییرود اصوصخ . راردبا عیب بویوق هرجا
 یرللالد .زلوارمعم هنباما . مدروک یغیدنلوا تخورف هشورزوب بولوا
 : رلرلبوس هلیاالعا توص یراتب همالراصاطوش تقو یراقدناص یدک

 هداص ةرونس ها نابلاط یا

 ههارطو هسنوم هارهو هدوم

 هراجص روه هراف . هراوخملکدهقارس

 ر یدنلوا رظنفرص ندنربرحاما . ردراو یرااشام قوحرب اهد

 ی راک ماکت رابز

 نبا یسوم نیدلاردص خسشلانا ىلع هجاوخ خبشلانا ییصلاخیشلا)



 ۳۷۳ شاطر ندتفلخ هی

 .ردحس ف نش یعرکب یسهرآ كررت هللالسدرا رده واعم یراقزلوا ی 0

 لتدش شق . زدک یکعورضرا یساوه . رد ثالهلح سم يا هب ولت | راکس

 یمسقر كنتاللصاح یاد بولوا هرزوا ترفو یلوصحمو تایوبح هد هسرولوا

 كشف زولوا لماحب تاو هلک ناک ند هکر # ربلاق هب هيت هنس

 . ردقوج یراناتسلکو ناتسوب كىشماما .زالوا|یراشم یسهحاب «ىغاپندنخاتاما

 قاب هع هبنزوب یردزگفرکو ن ا
 .ردخسرفرب ههبمورقرطبیغ .رد رق هزیربت قرط قرش . رو يرل

 نالوا هدنوب :ردزابوک نادانآ و رومعمو نااخ یسارآ كلوک با لا

 «ءرارب نالوا یرامام بول | هلیراعاتم یناحاح بابرا ۰ یراناکرزاب رافاق
 هشیرارهش یلوبمود «یودمود « هیمور نالوا هدفرط برغ هلیصوصخ
 قحا مدآ نانا ردکوسندنسابرد ناو طس كل وكوب .رلردبا راک بوروتوک

 اما . ردیجا یکلهالصهمس ییوص كنسارد ناو .رولس هدیارود هدنوکنوا
 لوک و ند ر لک e زا تایحبآ یوص كلوب

 قاط 9 یهاظ هحیک ینیدلوا قتشم ندردام حر هان تااسر ترضح

 هلوک . ردراشملقس بولبرود هحکوا هس یسهق هبفوصالا .کممانصا .يرسک

 . رولوا بصنم هراح نوبع ردق شب قرق كحوگ «كويب روج ترد

 نارهک ١ ریلک هب هریحوب هرکص . رالوص یلیبدرا هکردیرهن نالهس یکویب كا
 .ردشمالوا مروظنم . لکدمولعم یممالرارهن رکید . یلبتاف هلوکوب هدیره

 < رغ | ندربمد هدنجیراخ كلسم هایاسدرا بع شاطر ندتقلخ ٌهبحع
 . ردشاطربالحم : لقیصم سیلک راطنقچوا ًانیمخت . ردراو شاطرب رودم « هایس

 .ردراشمزاب نطق قوجرب هجا رع هبوزوا كشاطوب یرانهاک بلس ©

 "راتوط هبامس بودبا هداشک یترللا هکراشُما مسر یروص مدآ رب هنیرزوا

 « رافص ۰ راک «نایعا تقو ینیدلوا لزان تمحر « ناراب هدیبدرا . زولیروک
 نارابهحیک وا نوک وا ادخ تمظع .رارروتوک هرهش قرهیالراوو یشاطوب

 هرکوص . رولوا نابد تابصق « ارق « عرازم هلیاتمحر بآ بودیا لوزت
 هن هرهش شاطوب هکر دبیجع . ریلیسک نومغب . رارروتوک هنیربکسا هني یشاط

IENE 



 یم همانتحایس یلچایل وا ۳۷۲

 نکس « یفاخ رب نوا« یا ید . شعا بنلق یزام هعج هدنرب نوا زکلاب
 یاغرو ثبح «یراکماق هدهسلا دوجوم تعنص یه هدرهش . راو یناکد زو

 كنساوهوبآ .ردشمهزب یناهج یسهحاب یاب . ردحودم یرازب بشراچو
 یدار» ۰ ردر وه شم ی راد نراس « هدنناوخ + قوح یدللزوک ندنفاطل

 : نما كس هدنک ا نا. داد هندنک تنر تودک هفرط توخ

 . ردظعم دنک یلرازایو یشراح « یتراو ناخ « یلعماح نیا زوم

 )۹ )ن ندارو .ردریسلا بجاو هکراو یماحر,عنصم كنەداز هلاغیج هداروب
 قدا هسررهش ( ر ( کو تعاس

 . عقاو هدنناج قارع -- لیبدرا هعلق نیمز ناربا ےیدق ہاکتخحت فاصوا

 خمش ناکم بولوا یهاک تخت كلبا كسراهاش مج ەدنکا ا ناحابرذا ۰ ردشلوا

 هرکوص. ردشلوا قلناریم ںیم بولیدیا حتف ندنفرط رابلناغع نامزرب ردیفص
 . ردشلوا بانک هنئس یسلاها .باسوبارخیمهماقرهشود هللا راځ راخ هنس

 دوو نا اقا روت یلد یع؛یطم نادرم تماردایم کوس

 ناریاالاع بولوارومعمهنب لییدرا هرکوص . ردشمتا تراغیرافرط لیبدرا
 «یسشنم  یرتنلک . یهغوراد۰ یرکسع كبب چ وا . ردقلناغ هدنمکح نیمز
 تو ر لا یرپش : ردزاو یمالیسالا خیش ۰ یسضاق

 حساو یربهش . ردالاب هوک رادم هرللوب كلنوک رب یسهروج ترد . ردلوب
 رریو ناشن ندنایحبآ هدنفرطرب بولوا عقاو هدنطسوات دلراداوصح یارحرب

 . رد یتمدرا دلو لتسدرا ندنرلکلم نابناکاه یسناب كلبا . ردراو هربحشرب

 ندوقروق تقو ینیدلئاللوب همجرابد كرهدباحتف یهرصبرم ترضح یسهماق

 و بولوا شر داوس تاع هدیدق نامز لسدارو . ردصعوا ات

 هدنسهرا كغاط هلا رپش هدلاح ییدمش .شمرولوا لصاو هنغاط نالهسان

 یعرکی ندننیدلوا مدآ كس کیا نوا خسرفره هک ردراو هفاسم خسررف یا

 فر نارودلامایقیبا ندنسالعا هورذ كغاطوب .رولوا هفاسم مد كم ترد

 < كاب . ریلک ندعاطوب یرلوص نوتب كنب رهش لییدرا ۰ رولوا نایات ضایب
 هدهسیا رار بهذلا یفاشیسلاها .ردمضهلا عیرس تیاغ بولواوص ذیذل



COO OOصد ی  

 ۳۷ رلهعلق یکهدنشرط نازاغ ماش
RIERA خوک Ns 9E NSIERSIE RIE SIK یک )راک )یک( KDE RoE NIE یک )یک )یک یک )کوک یک( > BIDE 

 و هدشون ود « شمراو هدادش هلتمالس كزدنا نبع ضاحعا یشراق اکو اشا

 هروز رهشلرهود یربکهجنیمهدیاحنف «شٌمیاهرصاح نوکیدبنوا ییهعلقوب
 ی ناورهک هدفرط یر : ردا مظعم رادرس هد دادغ و نشل

 ۰ شمالشاب کمەمرخ یارغو راح نلک هزبت نددادغب نر ناخ
 .قرق کر ىج .زەتلورق کا تا

 هیامغی ینسهروجترد كلزیوالد زیربت كرهریدکیرب رکسع یکنولوت كيب ىلا
 هنرزوایغابوب روا كح كس نیا خوآ ارج مد دز رب

 ناورهک هنشاب زکلاب یدنمیم زستنمیم ۰ شمزوبیرکسع كربروب هلفغلاىلع
 هلن انغ راسو یراطق هودو تآ ردق كسیدب اشاب رفعج . ردشجاق هنسهعلق

 هرکوصندک:دسا _قلناهدادش نوا ترفظمو هدزبرل. ردقع ود هزرع

 یعاش هرابقرف ؛ زیب لابید هنیرزوا هعلقو هلرکسع كسب شعب نوک یستریا

 نوک نج وا كلردبا هرصاح ینسهملق ناورهک نوک وا  شمریدلاصیرابوط
 یغالوق اشاب رفعج یشاوطو ردشلدیاهدلا هحرید "یدنمیم كرهلبدبا حتف

 ؟ریلیبهیابهن کاح یشاوطرب هدزیربت ! نوملم » : هرکوصندکدریو هنلا لرهسک

 دنبودیق یتس « حتف یهملق لرهلک هجنیقع « قرهربق ییرکسع هتشا « قاب
 « یدتیا یشاوط هدا ز اهد ندن تی" رغ هد یغالوق . یدتا

 یو » هتسایها هدهبشمهتسلا ثكع ردلوا كرەرو هدالح روم .ردشید -

 هه یدنمسم هللا هلسحو كرهتهردید « ردالوا ا یلام هند همردل وا

 باص كودو وما هحراب كو كسو هسک كم رد دعو یدازآ

 دارم ناطلس یغانغ لام ردق كوب زوکیا « یراراتخانا هعلق هاشاب كردبا

 نوا .راو عماحرب هنمان ناخدام هدهعلق نوردالاح .ردنشسردن E نام

 .ردهعاقر ىلع لکشلارودمهدنرز وایلوب دادغب . ردشملاق هدنلا یئامع هنس رب

 « هاش یرب . ردراو یسوق شاط هلاد کیا . رده دآ كس یا طيح

 .ردقلناطلسالاح . رلرید یسوقلیدرا هلالبج | هبونج . ریلج | هبونجیرکید

 .یشوراو شاط .راو یسهغورادو یثنم «یرتللک « یسضاق « یرکسغ كس

 هدهسیا راو یدصم بارحم شّملا . ردیواح یهناخ كيب یدب یلەجتابو غاب



 یسلاها قرهلوا بارخ هلبا نامز رورص .شعا رهشرب نیم تیاغ ندیکسا»
 درک رخ لا همه غ ا ا هرکوص ردات هزر

 لکشلاعبم هدننماد ناجوا هوک .ردشمتا میمرتو ریمعت ینسهعلق نازاغ ماش.
 . ردراو یسوق ریمدرب هجوتم هقرش . ردعدا كسبکيا یطیحم . ردهعلقر -

 ردق كيب جوا هدنشوراو هرمشط ۰ ردقوب یتارفن « راو یسهناخزوب هدنجا
 « ییماح ید . یدتا لقا یرتنلکوید ردراو یرلهناخ یلوتروا قاربوط

 مدنک ندنتالوصحم . ردراو یاکد زویتلا « ینارسنامهم یدب « یماح چوا

 یسهونم . رلک ندنعاط ناحوا یوص . ردناوارف ( هلع ) لوقو ( یادغب )

 وا 0 اد اما. نامک تهذلایماش دلاسا روزا
 ندکدتیااشاع یرهشوب .ردروتسمیرابهذملصا هکردرامدآ شما تیاعرهنبما
 ندنفرطقرش لز رت .كدلک هنسهبحان ( دورنارهم)كرد اراکشو دصهرکوص

 (جفسا) ۰ (درو) .ردراو یرادنک رومعم هراپشعلا .ردهدهفاسم خسرف شو

 (داآ دیعس) هرکوص ندکدک هدیرلنوب .ردرادنک لاثمرهشو رومعم یرادنک
 نوح تا نا رواد صع تزومهط هاش قو . هاقلک هندن

 هموڅ كناخ نامیلتس دنکو ۰ ردلوقنم ندراهح-یرظدبد (دابآ دصس ۰

 . ردشاوتروق ندنسهناموهق همدص كرات رضح عیار دام هدهشماغوا

 ءیشراچ « یلماجوناخ « یلعماج یدب ۰ یلەناخ كس کیا هرجا نابایخو غاب
 هلق نوک یستریا بولوا قونوق هحیکرب هدهداروب . ردمظعمدنکرب یلرازابو.

 ( هدنبادخ روک) ینوب . كدلک هنیدنک ( هامنام ) لردک تعاس (۱۷) هنبناج
 هدتعاس (۵) بوقلاق هدندنو . ردیوک لمان كس ردنا رومعم یزق كن
 : . كدلک هنسهعلق ( ناورهک )»

 یلوقینیس » ندنراناخ راشوآ ینو -- ناجابرذا ناورهک ةعلق فاصوا

 ناو فا اب ا و ناخ نال هد بسابهط هاش نا

 ( اشاب داهرف هحوف) ندزیربت تا ردشلوا ل همګ هاش هدەن « هناعع.

 یرکسع كناشاب ( یراشوا ناخ یدنیم ) یناطلس ناورهکوب نکردک هدادغب
 نوح اف رک وص ندکدتا ترافو تب فودرا درک ندندرآ



 ۷۹۹ رلهعلق یکهدنشرط نازاغ ماش
 )2 NEDE KEDE )یک )بوک NSD DEDE یو DEDE SDE SIE DSI NIE DIE KDE DIE EDE RIE )یو یوم )و هووک دیو

 كب شم هدنتطلس رود كنآ کرد ناورغندراوم) یا ا اما
 يرام رانآ هدرارب ردق هغاط ( دنهم) الا . را

 - یماج رنوا * یسهناخ یلوتروا قاریوط شقلازوب كيبیدب . ردماظ
 ما رب نوا : اشي ورد کت قرق . یدجاسم ددع شا. اد ٩

 زیکنج و ندنسهفناط لوغمرهش وب .ردراو یرلناکد ددعكم چوا < یشاتکلد ۰

 بارخ هدنجورخ هنیرزوا ( هاب رصنتس» ) هفیلخ یهددادفب كنوک الهندناب
 .یماوه ندنفیدلواعنام هنساوهلامش ( دنهس)هوک یهدنلامش .ردشاداباسو

 . ردنا اورا یراغایو ناتسو ۰ سیلک ندنسالس یعاط دنهس یرلوص . ردلش

 ي یعوزوا ر ردراو ناوزداسش.: روح : هقول و

 .یرازوک بولوا نوللا ضیا تّیاغ یسلاها۰ ردروهشم یسهزبس ۰ یرانلک
 .ینیزاک ۱هس.نکلا. ردزامدآ تار ارور لو ات اف

 هحنلبد یول رنک ا یراشمداف . لرد شم اخلص ء تهذلآ ون ها

 زکس . ردقوچ یراهسمیک نایلامیدب ناسللاحیصف . راردیا وکو تفک
 « لودراک < تورج رد « نوحاشس «نوحارس : ردرانوش ههراو یسهسحان

 ..ناسکس كرلهبحانوب .ردیرلهبحان ناروالزق « ناروکنا . دناسم ۰ دورتشه
 اما . رددنک هراب شعلا زوشب هلجیماوت . ردراو یرادنک رومعم هرابزوب
 .یرازاو یشراح < ییماجو ترامس « لئاخ . یعماح دننام مظعرهش شا

 یوا نر یه كسرلهعلق . ردراو یرلهعلق رومعم هراب ید . ردراب وک

 .انروط ) قرهقلاق ندرهشو . رولوا تاک در دلهشا _ فصوت یزبآ

 « یلهاکو تاتاب هدازفحرف یاضفرب . قدلآ لزنم هدلح مان ( یراح

 .نابغاب یتاخهلسج . ردیسهیحان كنبرهش ناجوا بولوارب یلهناخ زویکیا
 لوا كن كتبرپش ناجواءدو . دادنکهندنک یوا ردخالحو

 . كدلک هنعدق رهش (ناجوا) كردیک یرلیا ندنآ . ردیدنکرب رومعم

 نالوا لا هزارع مدع دف ناز ا مدق رهشو هماق فاصوا

 هنر رخ كنوک اله نکل .شجا رهشر,مظع تیاغ هدنلیذقرش كنغاط ناجوا
 ..رد (زددوکن_ توک نا نم ) ندنابدا دشبیسناب كابا .ردشمارغوا



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳2۸

RIE KEE DEK KEM DEK BM DIDIصور وب وکیوم  NIK NODDRIEREIE KII NSE DUEهک صک ( 

 2 اا نانتلوا رک دو رووا ری « رادنا مهم » هنارودن و

 .ردهلوب نیمز نارا نوناق . ردراو یرلهقالع هدتسایسو-

 هنسهبحان « دوروارس » كرهدک هرجا یراهحنابوغاب بوةلاق نداروب
 ۲ لافف ی ل قغ را تیغ قررت . روهتحات و .دنک هلو د كد

 قلرادنامهم هناخ بولک یرتنلک .رددک ی شراجرصتخم ء یلعماج « یلمامح ءیلناخ
 هقرش باح . قدقلاق حاسصلالع هلردبایتب ناحبشرب هداروب . یدلبا"

 ( تشود ) هدنرانک یرهن دوروارس بودک ٍلردیا راکشودیص هرجا راغاب
 ا اش ا و توس یا کا هدارون دک هدنقا

 ان © یراا ندا . رودک رونعم لما و ناخ « لماج هدنسهحان

 دوروارس .هدنسهحاندوروارس هدول .كدلک هتسدنک ( قوردنالوح ) اردک

 رومعم ۰ یلعماح « یلهحغابوغاب ۰ ییماجوناخ « یلهناخ كم هدنرانک یر

 :ینمراهداس ؛یلوا زوبحوا .كلدلکهتدنک ( سلدنباقلا ) یرابانذنا . رددنک

 هاردنکتعاس (۲) بوک یرابا ندنا . رددئک رومعم یلاسلکچوا ۰ یلایاعر

 هدنسهبحاندوروارس .ردصاخ كننوناخ ییصهاش .كدلک هدنک (خردک ال ),
 . رداهاح یسهلح هکردسوک ینمزاو مالسا یلهناخ كس یا هدنرانک رهنواو

 یاب ) اا ندنآ - ردراو یس ر نارخ هدنرزوا وک درروارس

 قرشهنندارو رد ی ورا. ماو هاج وشب .قدراوتبدک

 كياخرس هوک هد لاش كزیربت  كلدرک هنسهيحان ( تاقدور ) كرد هننناج
aاردا راکشو دص هدرلاروب . ردهبحا یلدنک هرایزو شلوا عقاو  

 . قدراو هلع دفرهش ( هغا م اب

 ا اك نارا دن هعاره زدن یاصوا
 ات رکاب رک هدف ان رده
 كناحابرذا هکردشعاانب ( هاش كنشوه ) هدعدق نامز یو . ردراو یسشنم.

 . ردرپشر لیل هک اوف ۰ لهضور « قافا روه تم. ردیهاکتخت كل

 ناطلس هدرهشو ۰ ردفابیایو جالج . زازب یتلخ . ردقوح ینونفوذ یاملع

 . ردهدهلوا رومعم اجاح هدهسشلدیا بارخ ندفرط یرکسع عبار داح



 ۹۷ رلهملق یکه دنقب رط نازاغ ماش

 ثلاث ناخ دارم ناطلسهدنحرات ( ۹۹۸ ) یهعلقو هلم هعلقفاصوا

 هدنکتا یناط نالو . ردشمتا انب اشاپ داهرف هجوق مظعم رادرس هدنرصع
 یموف ییاو هلق ید : ددغو نا یطبع . ردهعلقرت لا لر

 .نالیچا هقرش . ریایچا هقرش یرکیدو هبرغ بناج یسیر,ندرلوبق . ردراو
 رارف ندنرکسع مع نکیا رادرس و شاپ رفمج مداخ کردو
 ., ردشحا هرصاحم ینهعاق هحنسهفرا هدرکسع ۰ شلوا نصحتم ههعلق بودیا

 هدب زکكيبیدب قرهراب ییراوید یفرط زیربت كنهماق هجیکرپ اشا رفمج
 زرده نا نی ری م نالاط هنسوهواتلفغ .شمقج یراشط هلرکنع

 رکسع ناراو هنسهعلق زرت ..ردقمالاووق ردق هزیرت یفوسلاةش كرر
 .ینرابدنکهراپوط زمن لاب بونایاهنسهملق زبربت كنسادنمتک كناشایرفعج مداخ

 و E 3 ۳ مد نمشد یلتوف ییاوو یو یکجا دار 3 3

 .هرب یدقس ندنسهعلق هاقو بولوا زادرس لقتسم رارکت اشابرفعج هدا

 . ردشعد « یسوق زیربت » دوخاب « ومقلدک » هنیدآ و شعب انب میظع بابر

 لسا 4 - کكنشوزاو یر ردراو عماجریو < هناخزوب هدنحما كنهعلق

 .احشوا . یعوزوا هلموق . ردقو تیاهنودح هنسهحعایو غاب - ردیرهش هلم

 یر نوا ردبارخ یک یا .ردروهشم یدومرآ هحلمو یمانع « یسار

 .شلاق هدنرانک كرهش . ردفطل یاب ( یماح اتا داهرف ) لج زا . ردعماح

 زربت رهشو . ردراو یرازابو یشراح « یرامامهو ناخ « یرلیماح رکید
 .یسهغوراد « یرتنلک . راویرکوت ردق كن . ردقلناطلس کرا دک غ
 ااده ندناطلس بونلوا لوانت راتفایض میظع هدهداروب . ردقلیضاق « راو

 :.راربد« ناخ » هناربمربم. رارد « ناطلس » هنکب قاحتسهدرارایدوب . یدلآ

 رادرس « « هلودلادامعا » هرادرتفد «  یناخراناخ » هنسهاب ریزو یلغوطچ وا

 ح ؛«یّتنم» هباتکلا سر .«یشاب حوروف » هب یشابیحوق ۰« رالاسمس » هرزو

 «یساغالوواص »هنشواح یالا ««هغوراد » هبیشابوص ۰ « رتنلک» هنکبیال

 اس کیو تم ی و
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 یک یک: یک: وی یو یو وی KEIM KIER KEIE DESE DUDE یوم صمیمی صور

 هنمسا نوجا ینیدلوا هدنتهج ماشو ییدهزکب هماش بولوا لحرب لاثم مرا

 هتمسا هاردما ان نتم هعلقرب هداروب نارات دوم مرکوص . شعا رلربد ماش

 بودیا لسمو فاعم ندهفرع فیلاکت ینسایاعر ردق كيب . شعد نازاغ
 « مج نوجما قمریدپاب هبرت رب هتسودنک هرکوص . ردشملیا ناکسا هدهعلقوب

 .ب اس رب اع تربعو یلاع تیاغ كرهبلبا عج ییرارامعمو سدنهم دنه ۰ برع
 ۴  ردهقرب شمکحرس هکالفا رزکب تف هطلغ یهداویناتسا . شما اشنا
 لامر لاماپ قرهلسیقس ندهلزاز یناحرب كتفرط یسوباق تقو مکیدروک اما
 هنحور كنازاغ هاش بودبا تراز كر ەرک هنسورحما هلا ناخ . یدشلوا
 ی 0 یا ردراو هل قهبزاوج . قدوفواهخافررب

 . ۰ مظع “لقرب ندنسهک نابرق هجرلکیب زوب هدنجراخ كنسوبق . راو راقداص
 ۲ ندنغیدلوا یرلداقتعا هنازاف ماش دوم و كنقاخ نارا نوت .راشعاب

 هارو راو ینو قر هدشع عارذ نوا . لک ر ارذن نوبق هج رلکیب

  بمش ) هداونم ناسل . رلرید نازاغ ماش ههناتسآ و . ردهراب خم بوک یوص

 هاخلوانازاغ دوم ناطلسندنراهاشداب لوغم ربق بحاصنکل . رلرید ( نق
 رلهسلوا شعد نازاغ ماش فضخقلا هدر كحهد نازاغ بمش هدرابلزبرم

 هدنرزوا یغاط ( نایلو) مظع ٌهناتسآ وب . ردوب حیح هیجوت لصا . كرک
 نوفدلارس هللا انسدق » ردسحو بیرق یانبرب بیرق ههوک نماد بولوا

 هدننماد قاط ( نابلو ) كرءهدک هبغ با « قرهقلاق ندارو .« زیزعلا
 - راد « یماحو ناخ > یلعماح اشکلد « یلهناخ زوبجوا .لدلک هسدنک نابلو

 . بولوا صوصخم هبهکت کهدالاب . رددنکرب نادابآ و رومعمییترامعو هفایضلا
 هپ قرهقلاق نداروب . ردیتاربخ كنيلوند نیدلادیبشر هجاوخ دیعس ريزو

 . قدراو هنسهعلق هلق هدتعاس ( ۵ ) بولهناللوب هبرض بناج
 ترضح یون *یلاعا اب بوروک ینعدنفا مسو هيلع لاعت هنلالص ماعرخف ترضح
 هیالبرک یارح ندنارف رېن .یدشعا هقناعم هللا اهېنع هللایضر نیسح ترضح « ىلع

 . ردشلیا راا یتفارطا بوریدجا لود مساورب

 ناسل هقشب ندهلماعم ییدرتسوک بونادل ۲ هنتالب وت كنا صا < دازورون ريما

 . ردقول یسهدام كحه رو تشکل هخ ران
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 نما ان ماد تند م کرد ط هاش اف کما من شعاع نفع ا را ی ا ی

 ( رلهعلق زمکیدلبا اشا نکیا ردیک هتنرایز نازاغ ماش هللا ناخ )

 تعاس ( ه ) بودیا تکرحهلیا رایلتآ راوس هکیردق كيب ندزیربت الوا
 لصاو هنیدنک وص یا كرهبروب هدنجما راناتسوب یلکبشمو غاب هبرغ بناج
 رومعم یهناخ زوکیا . ردهدنلوب یراب كنسهعلق (هلق ) دنکوو . قدلوا

 رت . راو یسهواز چ وا «یماجرب . ردیصاخ ناخ بولوا دنک نادابآ و

 هدرلارهاش . ردبا نایرج ندنیمز ریز هیوک ندیوک یرلوص هله كنب رل ارم
 ینا ندننیداوا هقازوش یوص دكدنک . ردراو یراوف تادرس هح رلکس

 حاصل ایلع, یدتبا تفایضرب یشخم هناخ كر هلک یرتنلک دنک هداروب ۰ راریدوص
 . كدلک هنترابز نازاغ ماش هاردک تعاس ( ٤ ) هبرغ تناح

 عابهدن رصع رابزیکنج یارو []- نازاغ ماش دوج تراز فاصوا

 یسهنس ( ۹6 ) .ردرورشم هلکع د ( ناخ نازاغ دو ناطلس ) هدخرات [۱]

 . یدلیا سولج هتموکح ریرس ینوک ماربب یجنوا كنسهجما یذ
 ءاصا نانلوب هدننای كرک ۰ ییدنک ك رک هلیتلالد دكزورون ریما مدقم ندنسوا-

 یدا راشقا لوق فسا نیم ند یسهلج کالوغم

 مولا لء ا نانلو ا هک هرکص ندقدلوا تا وطن نب شن دنسم

 . ردرلشلوا لخاد هتيمالسا هجان ماد

 یترلپ زا كرلهکس هدنرلتنطاس اده یدبا عب رح یسهکس ناربا ردق هنبراسولج

 هدنل وا رب وتکمو روشنم توریدتنا لب وجت هریدتسم لکش ین رللکش « هدیحوت هلک

 . یدتنایحا یتسلزاب هفرمش هلمسب
 قوحرب هدنسهباس یرغو ته دز ورون ربما نانلو یادناموقرس هدنتتطلس تدم

 یزورونربما هنرزوا یناداسفا كناراکضغ ضعب هرخ الاب هدهسیا شلوا لئان هناحوتف
 . ردشمیدتبا مادعا

 شمالشاب همو# هفرطوا هللدصقم كتا البتسا یرکبراید سم ناطلس هد ٩

 اهد هبرارب هدماش هدنرلهرزا هد ۷۲۰۰ .ردنلوا بولغم هدلاحانف هنازاغ ناطلسهدهسیا

 قرلوا رثأتم كب ندنفیدلوا بولفم یرسع كناخ نازاغ هدهعفدو قردلو عوقو
 دودح یوک رازاب یجنرب وا كنلاوش یسنس ۴ بولوا التم هکلهتسخ ریغآرم

 . ردشعلوا نفد ههبرت ییدریدتا هنن هدنتابحو لقن یشعن هلکغا تافو هدننوزق
 « حلاص « فوصوم هللا هنسح فاصواو هدیج قالخا ناخ دوم نازاغ هیلاراشم

 هعفد يا هدای ور . یدیا زرنم ندشحاوفو مداخ هبهدمڅ تعیرش * قتم « نیدتم
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 دابآ دایس ۰ هرس سدق ( یاج یک دم هجاوخ ) هدنسهرق ناج یک
 یربق كنتارضح هللا مهر نیفنصم راکو نیفلّوم ردق زوب ید هدنسهرق
 ( هماسا ) يريمغس رالاسمس هدنرزوا یعاط دیهش هدننرق زر . ردراو

 ردار كنهزح ترضح نينمؤملا ريما هدارو هب . ردرا ویربف كنراترضح

 ( هراس ) هیلا راشم . ردراو یدقم كانسراترضح ( كلت ) یرتهم
 لاحترا هدزیربت قرهلواح و رجم نکیاشلک ارومأم هنیرفس دنواهن هلیراترضح

 ثنيراترضح یمالس خیش ۰ یصوغاس خش هقشب ندنوب . ردشملیا اه راد
 . ردهدارو هدیرلرف

 ناک .ردراو یربق كنيراترضح .هیمانا رمت ن, هیما هدنربقم باوخرس
 هدفینصتو فل ات ( یم ناح دیس ترضح خش ) یناحبسرارسا یم « یناعم
 لع فقو ینسهبا مارک رمع . یدیا لثءین هدنیرخآ و نیلوا مولع ۰ لدب ی

 قو تا هنسهلج فاطاو تاغ هتسهلبلح قراعم . یدشملبا دیحوت

 تب وش هدنربف ( یلاع ) املع زارف رس بیرق هناح یم . هرس سدق یدیا
 .مولع ثراو .( یلاعتمیرش یاتکی نکر :یوبنندللع ثراو ) : یدیاررح

 هنیربق یرلتیب وش هرایزلادمب ربقح ( تت ) ترضح خیشلا تالکشم فاشک
 : ٤ مدزاب

 قیفش رب كیا ردیش اونی قیرط لها هفاط كلانس

 غارود اک هل وا هرجا دلخ ضرا غارح هد( اراح )هللا( یر) یدقای

 معاق هسلوا یسهدن ابل وا ماد یهلا هوا داش یحور

 هدرس ةزاورد . ردشنلوا نفد لوسر لا ییا هدنزلمان لع نز « لغ
 كناخ دم حتفلا وبا . ردنوفدم یسلک كاسا رفا ندنراهاشداب میدق سرف
 . ردنوفدم هداروب یخد هلارصن خبش یلغوا كنبدلا سمشقآ یسهجاوخ

 یرارکد هدهسیا راو ناک دقارقوج ر اهد هدننورب ونوردنا زرت

 . كد افتک | هلردقو ندنکحهدا لب وطت ینمهمانتحاس

 نع هل اوځ رس رک رود یدال وا لع ترضح هدنسهلم نار اخسم

 ...ممموومم سس
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 . ینیدلوا هلازالابجاو كرانوم ! امردارب یا - ناخ.مدید ؟ رولیروک اورلصن
 بوبا لتق هدزکرب امعر هقلخ هلج توش ادعم بوللوا تاشا هلا لداع دهاش

 کردقو یصاعو راج ندناسنا . زدیا افحو اذا انوکو نیلفاغلا هنت یارب
 نوجکتآ . ردشفلوب یرانید ( یلعالا مکیر انا ) یشراق هراکدرورپ باج |

 : ناه یدریو باوج وید . زردیا هجنکشا هلیوب
 دحهلبا عرم#. ردقوب یرثأت هدهیرت ندنشیدلوا یعرشانوب اما ںیقح

 سفللاب سفللانا )إو (ام ديا اوعطقاف ةقراسلاو قراساا ) عطاقصن .ردبجاو

 .مدید یدرولوا هدتیشخو فوخ هدایز اهدماع قلخ هسلوا هجنیجوم ( ب الا

 هلو اما . یدلیا لوق مازلا هد « كسردا قشناد یشح ا »ناخ

 یرب ندورلیا . ردرالوا ندهلاض قرفو نیغزا كنسلاها یرامتا هحنکشا
 . ردراشلک هدیا هلی وت

 . ردراو یباتنلک مرا هب اد ییا قرف هدرز رت

 ماظع یالواو راک یاد ۱

 را ناحیه < کیا ۰ بالبع ؛ دنرح  تاوخ رس كزرت

 هدرارو یی رک | كرل تل بیت . روزا ی ام

 5 ردن وفدم

 میهاربا خیش « هنارفح ماما - یسماسا كتاوذ نالوا نوفدم هدرااروب

 .نیلاکو عاجش خیش « یدنمیم نسحاباب « خرف ابب ناوخ رکش خیش «ناناوک
 خيش « یامرک نیدلاردب خیش ۰ یرافلب نسح خیش ۰ یزیربت نیلام خيش
 . یناتسراچ نیدلا رون

 «ینابراق ندلارهط « یرونا : ارعش ناللو نوفدم هدندقباوخ رس

 ۰ هللا مهم ر . یاورش "یلف . یاحس ندلا سمش « یزارش 'یلف

 : هللاءابلوا راک نالوا نوفدم هدرلدنک یهدفاّرطا كزیربت
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 طخ قلعت هدنرلرانک كنیرانح یلبالاق لاثم ےس . راردبا تخورفو عیزوت
 ناکملافرش » «« مالسالانم ىلعا فرشال » هلت ( ماعطلا نومعطیو ) هلبا

 ماعطل ادعت .ردررحیراشدح « هب اخسب هه ا فرد هلهابتببلا فرشونکلاب

 لسغ یرللا هلبا قیریاو تشط كاپ بوریو ناخ هتسد هرابکو نابعا

 . .« هنیرافوتلوف لوص یرللا غاص یرلهلوقم رکونو ینولوت اما . رارریدتا

 . رداف كب یلاوحا داراسکو . رارروس هنیراقوتلوق غاص ییرللا لوص

 نارنا لها همیمذ قالخا

 هکردراویمهفاط یرکسع فانصا کیا نوا هنقشع ماماییانوا یسلاها
 یسادعام . رارر شد ماعط هدنراهناخ نابعا راسو املع . ریراو هرلکم

 راکببو راکب یرارکسعو رکون هل . رلریدیصیا وص قراقا شت | هدنراهرخ

 . یراتشعمو صوصخ و . رار بولا .ماعط ندرازاب « یشراج بولوا ندشاط

 هروخ هدیاعط ییدتسا ناسا یک ینیدلوا زوجوا نکل . ردد افق

 یسهفاطیرکسع یتح . ردعفناوت هرامدآ نالوا درجو یناسح . نلت هک

 هدقدقبج یهاش غولنودیزاشآ .كنآ هسي ماعط هدرازا و رضا یا جدا

 هبحرب . ردک « رولا یتغولنود كلوق هيد « م یزاشا كنولوق نابرق نم »
 - هسک | ینلید كرازاشآ ندا فالخ هدصوصخ و . ردلکد رداق هغملا هداز

 تفایض نوک کیانوا هنحاص قولنود زابشا وا هرکوص . رارکج ندنس
 . زملکندزاشا لهوا هک هدنرودرا هستیک هرفس رالاسمسایو هاش . زدنا

 يعدآ مرج رب هرزوا ینوناق ناربا . ردجاتحم هرلزاسشا رکسع هلم هکنوج

 . راربریتک هتسایس نادیم یرامرحم بستحو هغوراد . رلزنا بلص ابو لتق

 یهجنکشا ولرد شعلا زوبحوا بوبمریو ناما هرامرحوا رلناما ی دالج

 ردا اود نوا نوک نوا

 هجینکشا ردقوب همدآ یت نالییاص مرکم هلی هدیهلا دزن ! مناخ س ریقح



 ۲١۱ ز والد زرت تایلک شیاتس

 €K )2 )< )یک UID RDI DIED DIE نوک کوک وک صک ووک

 .مدید . ری هنارصسو هنادوم ك ةرطف ىلع

 . رایدلوا مزام یال

 هدنرایشراح هله هرزوا ینص خيش نوناق هکردوا ینابنسح یحنجوا
 راس هدنرامیلقا. رووا رازاب هلبا نوتلاو یسابعو یس یرلارشو عیب

 هاک تج دحر. یک یراک هدر یا. يک یک و

 یف برض ,نادهیفبرضهنی « ( لیبدرافبرض) «هدایبدرآنالوا یرامیدق
 . زیربتفبرض « دنواهنق برض « سیلفت قب رض « ناهفصاقبرض « دادخب
 هدنفرط رکید . ردیلیزاب ( هللالو ىلع هللاالاهلال ) هدنزوب رب كنس راس

 مالغاق ) هدنککن هلسک هدزیربت ك( سانعهاش )الثم . یلیزاب یمسا كهاشیم

 برض ۰ سالفتفبرض [۱] هدرایکیزاق . ردررحوید ( سابع هاش ىلع بلک
 نالوا جار . ردکو کحیسهنس بولوا شقنم هدفرطرب ۰ ردررح هد زیربتف

 (ا الا هلاالءدن راشاش نن هلشبا مد لکو  هدنراحوا كنرلهزادنا ا

 عا هسرزوا هلا ناکنشا كنشکل وا یاو . ردیلبزا قلرش بکرت

 واوا بو وقشاط شمزف هنشاب < اتم هرز و هديا فالخ هدارشو

 لرز ندجنرب یراص هدنرارازاب نادیم ۰ هدراناکد یثراح . راردبا لیلع

 هبیرتشم . رارروط بولصم اعاد . زاشاب یلامدا الصا . ردیلیصا راوزارت
 تابوح سا مش رب یادش . راردبا ماست بوت راط هدن ایم هنک هاح

 یرلعاتمو هشملا . راراتاص هلا وزارت یتسه . رازعا لامعتسا هلک نوجا

 گن ران عبات هنوناق ید ارساو باود . رونلوا تخورف هلا کم عارذ

 . ردوب یهاش نوناق . رولوا تخورف هلیخرت
 ی راما فط یرازاسا نالوا هدنرلناکد هک ردوا ینابنسح یجندرد

 « ییناوا رقابو یساک نالوا هدنراراویدورد كنب رل هچتاکد بودا خبظ هلیماع

 هجنلوا رحس . ردرالکد رداق هغحا ییراناکد هحنما كاپ یرایروفنف هساک

 « نابرب ۰ هدرز « والپ + هسیره هرکوص بودیا هداشک هليا انتو اعد ییرلناکد

 هرابلر و ابرغ ین راماعطرت اس لصام او والب هلشوآ « والب رفعضم « والب وکوک

 . ردکعد ریغنام ینعی هرایرقاب یکیزاق [۱]



aیمهمانتحایس یلچایلوا  
RITIEDIE DI DEK RIE DEK IID DDRIIوب وی یک وب یوم: یم وب صور یکصب  

 . مدیا ما یلصف هلبا تبودرپ یاسر ۰ عیرهچوا كرهیلیوس ینمیقت
 هاسج ررط ندنرض ناح ناه راالوا نهدر تشکنا سلم راضح
 دص ! تنسحا رازه ۰ یدربدک همنک | هللا یدنک بوراقبح یتسهحال

 ۰ ساعنموت نواو یحروکرب لرد « ! یسهتفل | نامزرصقیا ! هلالراب

 2 را نما یرآ ندر د يدنا ناسا زازا تساقوح هرقرب
 تسمرس ردقوا , لدتا افصوقوذ هلهج وو یا ر ما. یدد « ما اک

 رب هدقاقوص ندرایلزیربت نانلوب ندنابرا برطو شبع « نالوا شوهیو
 غیلبرعش وش هدنراقح . رددؤم هلیسهدایز یتاخ . كدمهروک شوخ رس

 ركشا

 اقح كنژرا كاپ دنآ هنيا نوچ افصز شموت تفهوچ زیربت
 ادب درکب کم زج هنيا زا دنشاب قداص هن یسودنهک فک

 ترم ص) سوم سس

 زوالد زرت تالک شاتس

 هحک ندنیدلوا ناوارف یراپراحبآ هکردوب یر ندنناسسح "هام

 هرکوص .رازعوق هرذرب ندرابغبورویوس هلیابوراج یراهارهاش زودنوکو

 زوم هکرولوا درسو اب هلیوا یراقاقوس ۰ یرایشراح . رلرکودوص هنسرزوا
 . زالوا برطضم ندقاحیص هدنرایشراح مدآ هل هدننآ

 هنمسق لوق یرلهرک اب هف رش ندیدم لآ هکردلوا ینانسح یحنکیا

 :رایدروص هلئسمرب هیوش هدصلصخوب هريقح . رارریو هنیوفک هنیبویمریو

 .زکسرید قو یررض كلوب « زکسردیا حاکن بولآ یتروع رفاکرس»
 كعد هن هسرادالوا دلهسر و هرادن « هرارفاک هدزب یرلهدنسوت هدلاحوا

 اما ء ردلوقعم کشا 2 لکد یا كمريو هرانآ یرلنوب » ریقح « ؟ریلکمزال

 كردامو ردپ هرکوسص « رارافوط هشرزوا هیمالسا ترطف تقورمه رادالوا
 دلوي دقو الادولوم نمام ) هدفرش ثیدح مکهتن . رارشود هتلالض هلیمیلمت

 ارا 4



 ۹ تارطظا لا عیادبنمو

 هعایا هاساربلد هلمح كردبا رارصا الاحناخ ٠ رددلوا توم« ندزوسو

 1 ::یدلبوس یرازوسوشو . یدلک هعاببوقلاق

 هدنکفا رکاج منموم ! ماقآ ایلوا ینیج یتیچ یرون كموزوک» ناخ
 ىلع « یعزورف « یعزیور ۰ یمهاسش ازربم « یعرشنادزب ندمرامالغ

 نسراید ینسفناق « یماخلاخ « یهلوق فیس «یهیدنولهث « یعڑیل اوز « یعیای
 متموم لک نسروس یرلماما هدزاودو ىلع یفترم یزمرق . مرلابج اکس
 مرت رهنیسو مرک ر که لک ميکنلک. تیا شون رقاج ماجرب ندنتسد كعرارسپ
 بویلیوس یرانوب «۰مهروس مدرب ۰ مهلا ماکرب هدنهاکمزب افوش بولوا

 مدیا بلط هناعا ندقلطم ضایف ریقح هن . یدریدراص هوب یرامالع
 ۱ . مدد هلیوشو

 یار, یدقن هجاوخ یدعا هلردیمو یب ناح ! مناخ یا - ریقح
 . هدىا قلن اشفداب هلحر دقن هدنروضح قرهلوا شوهدم تسم بوکج رقاح

 هجدشیا یفوب ناخ ناه ؟ ردیموب نیمز ناریا برطو شبع "رک فیک
 شوهدم تسم هدوا . یدنروطوا هدسلحمرمس قرهرواهعرب هیده هجاوخ

 : هدلاح یلدا وا

 ؟ رده ایند مزغا كاردا هک متسمرس هل وا

 ۹ ر « ردمیک نالواقاس « ممیک نم

 ردتناما سلجم هک مدلسب . یدالشاب کما ماربا هریقح كرديا مرت یت راتب
 ۱ کمد

 زککسهنیدیا یعرک فیکرب هکرکسردیل شون ینا هدایزس ! مناخ
 یادخ 1 93 ات وسر و مراد ری و نا تک ا

 : ناخ ناه .مهرردتب هدهاشم

 رب هدکدید . كربتک هرئادرب همردارب ! رابیه ! نوسلوا ىلع قشع

 ءرزوا مور زرط بولآ هسیلا . رایدریتک هرئاد یللوب ماج یسیراک یسوپدنه
 : وش ندهاکس ماقم

 ربریو ناج هتسخره هکلوا هدکلف ایوک ریریو ناثننددیا تابح كنسكقشع#
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 تارظانلا عیادبنمو

 . یدتیا فیلکت بان بارش هریقح نکردیا یت ناج هلبا ناخ نوکرب
 اق و نوحقح ی اب حور كنلع ترضح ةللامللاو س رقح

 هلس ندزعاظع دادجا . مدُعا باکترا یشرب چیه ندنافکمو تامرح

 بوتوط روذعم هدزکصاخ سلجم یب . مدمتشیا قاناللوق یش هورکمو

 ۱ ۱ . مديد « كروي هلماعم هلیاوفع
 ء مهنس رورسو مدیدرو مم هکروک ! امریارب ناحردارب یا ناخ

 . ر رو بانرقاح قابار بوروط هرزوا قابارب اکس مهاش ازربم ینبح یتبح

 اس اسد نسا نما شون یعاف لعل "یدابنم نوجما یرطاخ كنا

 نسرخروق ندنهاش نیمزرصیق رک | ؟نیسراخروقندمک !موخوا .نیسهکح
 مورضرا ندزیربت سراخروق ندزکناخ رک ۱۰ ردهدلو خولبآ شب زکهاش

 ناروت < ناربا هکنم ؟ نسرخروف ندمک یدعآ سل ۰ درب خانوف خريف

 منم » هکیدتیا هغادق هل مهاش هطزوک « م ا لع بلک قاچ ا تنهاش

 هسردا شون رقاح کم مک ندرانکج ا ندمراناناخ ناخو ناطلس

 شع سلحم هحشاهن نسهعادق كهاش هدنم « مرر دقنص نرغب

 ؟ناسرخروقندمک نسب .ميدهدیاشوف ناف رها نیا دا بوروفلرطو
 . یدید«ناس رجم ا هتشلا

 هسیا یدتا هغادق ناربا هاش هزوک اکس ! مناخ وک جاا

 سجر مالزالاو باصنالاو رسيملاو ما اء۱) نو هاشداب کک اکم
 ندراهق بانحلوا . یدتا مارح یتسهرطقرب هلعطاق صن ( ناطسشلالنع نم

 بوعاص ا .یدربتک هدوجو ندمدع یتادوجوم عیمج کم راقروق
 2 ا ناخنام . مدید 6 اب هدا

 ! مناخ هاو ر یک رقح . یدد ناس صعتمو نمّوم یشخحم هللاو س

 حابس هداقتعا كاب هدنیهذم ( هنعهلایضر تبان نب نامعن ) نکل . کد بصعتم
 *امدنو سلجم راضحلج . مدید مادخدیم نادناخ بح « مدا یی ےدن ء اع

 جیم مجیک



 YoY زاذگ و تشک یسیحاوت زرت هل اناخ

 ردنا ناب ىزا رادیو تشکر اوا ز ربت هللاناخ

 ۰ ردراو یرلەبح أن نادابآ و رومعم ردقیدب هدنسهروح ترد هل زی ربت

 ضز « یزان « نابالاب « نيهاش بولیروا هرطهرازاب لبط هلبا رکسعردق كس
 وب .قدارغوا هنسهبحان ( دورنارهم ) هکوا كلبا . قدقیج هراکش هلا

 «( تور) . رددیعب خسرفشب ندنسوف زپربت بولوا هدنفرش كزيربت هبحان

 یراعماجددعتم كلوب .ردیراهیرق رومعم یرادنک ( دابآ دعس ) «( حنفسا )
 ینکیا ۰ ردراو یراهحغایو غاب ۰ یرایشراج رصتخم « یراماج « یرلناخ

 . ردنم هنیراغاب بولوا یللیم هنفرط برغ كزیربت ( دودوارس ) هیحان
EE(قوردنالوح) .( تشود )۰ ردراو یرایوک نادأبآ < رومعم هراب  

 . رديراروهشم كا یراهبرق ( دابآ ا ) ۰ ( خردکال ) « ( سيلدنب افلا )
 وارس) یر قحهنلوا تعارز . ردرلدنک یلدحسمو ما لا رلنوب

 ( رد هدد ) هبحان یحنجوا . ردنمز رادلوصحم هدنرزوا یوص (دود

 ترد یمرکی . رشود هبینونجبرغ ردق خسرف ترد ندزیربت . ردیسهیحا
 رو هدنبرغ كزيربت . ردیسهیحان (قندرا )یسجتدرد. راو یرادنک ردقءراپ
 یناخ « یلمامح ۰ یلعماج یربیه ۰ ردی وکه راپ زوتوا . ردهدهفاسم خسرف
  هدیدزا كنتغاط باخر . رددها تاقدود ) ےب: رد افق

 یدنک هرابزو . ردخیسرفرب ندزپربت هیحانو . ردهدنفرط لامث كزيربت

 یدنکهرابیمرکی . ردسهحا (دورکاح) یسحنلا . ردرب نادابآ  رومعم

 هراپ شم «ردهدشناج زیربت . ردیسهیحان ( ناتسدب ) یسجدب . ردراو
 وب هلیاناخ . ردراو یرلیوک یلماسج « ییناخ ۰ یلعماج « نادانآ و رومعم
 كەتا له یناوحا "یعاع كزبربت ۰ یرلراکشود-ص نمکیدتا هد رلهبحات

 .ردم رهشر ییترهشلا كنيمز ناریا زیربتاکنوچ . رولواباتک ذاجرب نامجوق
 لات دلزدنا افسر قوق قوم هدراذو ارز ملا ناز زر

 . قدلوا رورس
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 )یومجیوپ جوک
¢ 

 بوک هک ورک

 . رلردیا ثکم بوقیچ هلیراهاکرخو همیخ رابکو رافص ۰ فارشاو نابعا
 تشد نادیهیش حاورا بودبا صاا صاخ تب هحِک چ وا نوک چوا

 .راردیا لذب هبادکو یاب كرهریشیپ اروشاع ناغزاق هجرلکیب زوب نوجا البرک
 کد هداضفوب نوک لوا هنب . راردیا هبه هنحور البرک نادیهش یاو
 هراساطیمغلب . هزوربپقیقع « فیت . روللب رلاقس . روللوا لذب یراتبرش
 هنفرط ییادلرهبد « اح هنقشع البرک نسح » بووق لالز بآ ندنراهبرق

 هنو نوما البرک نیسح حور ید یرارابکو نایعا ها . ریریدشولوا
 "یشقنم هدر ارس هداضقو ید یناخ زیربت . راریدغاط وص بوقاط هبرق

 هرزوا یسکهدمور - رلریلک هیارارب زیربت نابعا میج بوروق ینعملمرتچ
 تببس نادناخ بح هلج . رلردبا توالت ینسا لتقم - یکرادلومنانوقوا

 ماماترضح مولظم » نایوقوا هک ات ۰ ررلکد هلبا عوشخو عوضخ بولوامادنا

 قیشاب ندنسهقرا هدږ ارس ناه هد « یدتا دیهش هلبوش ناعلرمش ینسح

 دک اا دالوا اعم لر رک وی نادم ی ضام و هقشب یسهدولو

 ندقلخ هلةمظعلا . رلرضاح یرادسج كرلكاب موصعم شلوا موح صزسوص
 ١ شوهدمو تسم بولک تلاحو جو هسکیه « رایوق رددابرفرگ"ویرغ رب
 " بورک هرجا ناقداص ناقشاع راربرب ناملسم هجرزو دارو . رولوا

 هنس هنس ران د| دصق قمتقا ناق هنقشع نانج ناوک وا هلرلهروطس و ایهدن رللا

 بولوا دولا نوخ راز هزبس . راربدالماط ناق بوکح رلهحرش هنرالوقو

 ییسح « ینسح هنیراوزابو یغاد ماست هرزوا تیلک راقشاع . رولوا رازهلال

 ندنادیم دوجو لکش كنبسح ماما هرکوص . رلریدیقا ناق راقاب راغاد یلیقع
 لوانت رلاروشاع .راردباماع ییسعا لتقم هليا دیحوتو اکب كم زو بوری دلاق

 بآ تفاطل لرهشوب . رووا یراتب ناج هجیک چ وا نوک وا بوئلوا
 را اولو یاس - ردراو یراناتو هرس رک هبات ندنساوهو

 : ( ع) قرهلوا خرات هلطخ (یدزب دم نیدلا بطق ) هدنقاطكانیرمصق یاب
 ارایش زسراسعا راس . یدشلزاب « ناوا یالاو نیربش یاج ردو »

 .. قدخاق ندهعازوا زوس دوپ ندنخندلوا هدنافرب .هدنرک ذ



 o ینصهاشنابایخ * یرلهرمسم « یرلترامع زى رت
 ا2آ جیوک جوک DIE )یک KDE SDE DE یک یک sD DEDE NDEI )یوم مع

 یراد نوچما ماوع « یلسع بآ « یشاتش بارش « یسنالهس « یسهلش
 ۰ راردحودم یسهزوب حرب . هزوب

 ناطاس « نوتاخ هدیز ۰ لکوتم ٌهفیلخ « بوقمی هایس  یرالترامع
 . ردراشاعم ف هد را هسلا روهشم یرلترامع نسح

 ةورذكنوب یتقو یدنکیا : غاط لیزقینعی تاخرس هوک,-- یرلهریسم

 هدنوکرب شکنابط زاهشرب هیاروب ۰ رولوا نایات یسایرد ( هیمور ) ندنسالعا
 ندهاکجرفتو هجابو غاب ردق كيب یدب قرق یسهریسم ( تاوغاب) . ریراو
 ناخ . ردهدرق كنعماج هکردبغاب توقف هاش یرلروهشم لا . ردتراع

 . مدهمروک زونه یناثم هکردشما یلاع تفایض رب هربقح هرجا مراو ناشیلاع
 نوقم و نکیا یمکاح زرت اشاب داهرف هجوق ندنسارزو ثلات نان .داع

 هر * راقاروځ رشق ناک اولا نودبآ اک ندساوغو نآ تاب هایش
 زيوت عبار ناخ دارم . ردشملیا نادابآ كرديا انب رانابایخ « راهعاقو

 ظفح بوبوق هغاب وب یناغا ناټع یلرلهتفچ نامز ییدرردتبا بیرخت ییرهش
 تفاض . ردناوضر هضورر ررو رخ ندنانج هدح الاح . ردشمردتسا

 داهرف یدلیا » یدبا وش یعارصم رخآ كخرات یکهدرصق زمکیدتبا لوانت
 ٩۸۳ هنس « نرربش ناوبا

 : ناکوح نادبم هاکحرفت . ردرصاق ناسل هدنحدم س ینص هاش نابابخ

 هنسهورذات بولوا دق هنیرب رب نوتسیعرع ییا هدنسهتروا كلحوب
 بسا یرارکون ناخو نارکون ینوک همج ره . ردشماوا عضو ساط میس رہ
 هساط روک ذم ككردبا قلزاب هدصل هدنادبم لوا بواوا راوس هنراتعربس ایص

 هد یهاش مزراوخ زورون هلیصوصخ .راردیااشام ناراب هلج .رلراتآ نارب ریت
 كن هير یر یراتآ شمناس یرب ندنوک ىلا قرف هدراجنک لظم

 . ردج رفت لزوک تیاغ ید کنج رلرتش . رولوا اشا میظع « رارریدتیا
 کنج سورخ .یکنج بلک« کنج رام .-ینج دنفسوک ۰ یکنج راسوماج
 هربسم . ردص وصحم همح راد هکرولوا رلاشام میظع هدزورون زور وب یصاح

 هننادم ناکوجو ینوک اروشاع یحننوا كمارا مرح هنس یه . ردامت ربع



 یس همانتحایس یلح ابلوا ۲۵

 بک ی نذراو ناجح زکنا ا رد ر ی وب ےب یراماخس

 رم رم - هاشناهح عماح ترفرد - یاج هاشناهح . یعاح زو . يمام

 غاب لپ .یمامح یسهزاورد وحرز « یا یسهلخرس هزاورد . یام یسهلم

 .هدنراررب یهبولوا رامامح فطل یساوهو فا به رانو ۲۹ یعاجیسهزاورد.

 ۰ ردراو یرلایبس ناورداش . هفص من هليا یفاش ضوح رشکیا «ررب
 هدندرا ییماح نسح ناطلس . ردراناوح ور یر < فنفع یرلک الد

 « یعاح یسهلحم نانابخ . یا یسزاورد یر . یعاج یسهلحم نابرتبش

 یرلمام یارس هدردق زو ید هقشاب ندرانو . یماح یسهلم باخرس

 . ردروطسم یسهماخكنللوضف رنک | هرزوا یرایساک ككراماحوب . ردراو

 .تباظ مدنک ولرد ید نالوا لصاح هدا رگ و -- ییالوصحتو تایوح

 یحدیسهش ۰ ربلک هلوصح هرزوا ترفو هد یرءهشو لوف . رارولوا رادهناد.

  راطقالاةتساو یلصاح ۰ ردرتاکتمو رفاو"یراهزبس راس« رولوا ولرو ید

 ۱ . ردرادرب رومعم « راعسالا هصیخر

 هدرادد رب یطابخ و رکرز ۰ یعاسرو شاق لماک داتسا كنارو -- ییانص

 اقر هدازو اصوصخ < رددوج وا هد رهشو املا لاع كراك له . ردقو

 هایمان « یشاش زیربت » هدفرطره یناراد « هفبدق « ریرح بایت « هرخاف هشقا
 فور

 0 ا ير ضان نما یو ام

 قوواط « ینابک كلکک « یهروج زیرمتق « یسیهاکرمتق « یسهقلح یلغاب
 « ینایروچ اسم ۰ یسهسپیه ؛یوالپ ربنعم « كس ولرد قرق « کهروب
 . ردروهشم یرت هزولاب « یاب هدزاوودیهدنرازاشا

 «یسیئالیم تیس « یدومرآ ریمغیب « یدومرآ فلخ مت -- یهک اوف
 یا یکم  یسف زار ا خیز کما ۰ یدمحا مج ۰ یسولادرز»

 . ردروهشم یرلهویم عون راس « یسهنانز دومرآ « ییدلادحم ٌءربزج

 كنیروکنآکلم « یسهرش رتخدولرد یدبكنموزواتکسم س ینابورشم
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 er یرلویق * یساوه « یرلانبامتربع كزيربت

 . رارکهقوج یرارکید . رک دوکرومس ینایعا . ریکیهوجحم شراقرب یماوع
 « هرتاما . رلردیا ملکت یسراف یفراعم بایرا - یرلناسل كنسلاها

 هلح جاقر ینا هجورب هکردراو یراهصوصخ ٌهحهل كراقالود هوکراشوا

 ۱ رکجو 7 1

 . مثمحنجراد < ردب ولوا هدنامرطاخ نوحمنم < مشمەماتەزه

 مدلراد ردشمنعا اک مدمروکزونه

 قر ناكا ٠ متا
 یارشرونک مدلوانمشد

 .هاش « یسانب بوقعیهاش ۰ یمانب كنعماج ناطلس س یرلانباع تربع
 اشاپ رفعج مداخرصف « یسانبناهج هاش « یسانب نالمسرصق « یسانب نابایخ
 .ندارسکقات ( هاشلع قاط ) یهدنسهلحم ریمیماما . ساب نازاقماش « یسانب
 تردیارخ- یساس یعماح لیعامما هاش « یساس یسهعلق ناخرما . رر و ناشن

 بارس سارک ییا و د متتاقت نا
 .یسعلق هیدیشر نالوا یبانب كنبرب ندنراریزو نازاغ ماش دم هدننماد یهوک
 .ردفاک ردقوهدهسراو هسج هاو راثآ قوجریاهد . ردعقاو هدیقرش لامث

 هله 0 حابص دایر هلیما « مسن داب » هدراادو لاو

 ول وا همتا هدرابردوب نوحکنا رز و ینادواح تابح هقلخ .

 . ردرافرح یلرکف وطسرا رولوا رمعم ردق هشعزوب یرارابتخاو خيش
 هدردق كيب ید هقشاب ندنرلوص زیراک ردق زوقط هدزیربت -- یرلوبوق

 . ردراوکشوخ ندنیوص راوبق یراوص زیراک نکل . ردراو یرلویق وص
 .تنوخس یراوضص هداتش تدش . ردهدنسهرا قرق هلعارذ زوئوا یرلووف

 .یجنزکس نوا « یقیقح ملقا یجندرد رش . رونلوب قوفص نیزاب بولواهرزوا
 یسنابهرزوا یعزكرابمحنم ناحابرذا  یلاط كز رم ر هش . .ردەدیض عمقا

 عم جر, یحاص .شمشود هبرقع ج ر, ییااط نامز ینیدریدیوق یتشاط كابا

 ئرېش وب هدزکنجو رویت یک ییدتیا بارخ عبار دارم ناطلس . شما
 . ردراشمقسب بوفاب
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 عیح ناوجوریپ ندنتفاطل كنساوهوبآ -- یراوركنر كنسلاها

 لعل یک نادنخدرو یرلور كنر تات رادو : رولوا تسردنتو دنز یقلخ

 هلال « دقورس یرابدنک . ردنوملقوب رارساٌهقح یرارورپ زان نهد « نوک

 بحاصورک لئاماما  تروصشوخ ۰ نوللاضیبا بولوا طخءایس « دخ
 . ردنیرکشو نیربش یرازوس ۰ فیطل يراترشاعم . راردنوخت

 یمدآ ندهلاض قرف هرزوا قلوانایعاو فارشا ۰ راک ینابعاوراک
 قاردا تر ریاست لومود < یودنوو < یراشواامآ ردناوارخ
 . لردعدم یش یسهلح . ردرامدآ كلام هنوراقلام هلتراحت . ردقوحیموق

 یساملع لاک ءحارج « بیط « داصف ردقكسیبانوا س ینادبا یاملع

 تانابنهدراغاط یسیرثک ادلرلنوب .ردلکد جاتح نادنخ هرلنوب قلخاما .ردراو
 . رمشارغوا هل

 1 ا ۽ ظءاو «دحوم < اص زواحتم یب ید س یحاشمو احلص

 هرارابتخا تراق شمک « هراسنافرمب هدرابدو . ردراویخماشم نامز لاز
 یرلبهذم اما . رازمروکشیارب جراخ ندنرایار كرانا . راردیا رابتعا تیاغ
 9 ردلکد تسرد

 « ناسللاحیصف یحاص ناوبد ددع زکسشع = یسارعشو نیفنصم
 تاوذ مان یاص « یاش « یرواب . راو قراعمبابرا ارعشلاحلما < نایلاعیدب

 یحاص ناوئد « یزار < یناج ۰ یرک اج « یمهدا . راردیفرعا كنهنامز

 هجاوخ «یلوقنابرق «ناخاقآ نادم ء اقآ ندزیزمحاصهناخ « یدحاو یدیس
 راسو یلکبلک ء یاباضو « افآ دنولا : افآ مانح < یابازرم ءافآ شار .یدفت
 را( ی داد اقىردا همکیدشروک
 . ردشمهمروک هسک یتیدووا هدن رغ تدم كلوب . ردراوروهشم

 هنر لیزیقو هجالا هنیراشاب یفارشاو نایعا یرلکدک كنسلاها

 راتسد ضاس هام یعوج اما . ردینم اک | یریعت ( شالزق ) . رلاراص-

 قعلو یرابووزروز یروبس هدنرزوا یرلقوواق اما. رلراراص یدم

 .ردهدایز ندشراق کیا یحان كشرلاملع اما . راریذ « جات » اکا هکردررقم
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 ۰۲ ۵۱  یراناخناکجاوخ «یرلبارسناب راک «یرلیارسنایعا « یرل هلحدازب بت
 NDE IE DIK KITE SIE RIDE او جوک SDE ۱و9 BEDE SDE NDE جوک جوک )یک ورک SDE یو DE SE یوم )یو

 ماش هجاوخ ۰ یلببس هدنبادخ روک« یلیبس لیعامساهاش « ییس ناخ متسر لک

 ..رد,راروهشم لد یلعداب  لیس اضر < لس
 .یسزاوردردق شعلاكم .رارید « هزاورد » هبهلحم هدرابدوب --یراهلح

 « نایرش « وجزر « ناراوخسم < یسهلحیرب وک ب عابلپ « هبقشمد . ردراو ۱

 «زقریما - هدنلامشلزبربت - باخرس نابایخ - ردهدهلحوب ینارسناخكید

 .تادرس اشاب ناعع هدازرمدزوا . رد دار هم كا ا تاد رم

 .«رانمراح .ردشمتق | ندهلحم هلرازیراکو زیوانق بودبا ںیھطت یاد رس كنسەلح

 . ردیلترهش هدیرلهلح هزاورد « مریم
 هللا) هدنسهلحم زقربما .ردراو یرابارمس ردقشع كس - یرابارسناععا

 -هزاورد یرهس ( یاّرس ناخمتسر) هدنسهلګ یر < ( فارسناخ یدرو

 ناطلس ۰( ینارسناخ نادور ) هدهزاوردوا هنس (  یارس ناخدنب ) هدنس

 . ردبراروهشم كا ( یارس ضوصح هراناخ ) هدنبرف یعماح نسح
 « یارسنابراک هدسز . راو ینارسنابراک رد قزویکیا - یرابارسنابراک

 «.ینارسنابراکنادوب ریپ « یارسنابراک لیعامسا هاش « ینارسنابراک ناهج هاش

 . ردب راروهشم ییارسنابر اکهاش )اعناهج هاشرتخد

 اشاب رفعج . ردراو ینازک ادوس ناخ ردق شمن -- یرلناخ ناکحاوخ ۰

 یناخ ناخ عدمت یقحاباب ۰ یناخمکب ۰ یناخردنب « هدنرازاب نزود هالک یناخ
 . ردب رار وهشم

 هداه رف« یناخيقتسم . ردراو یمهناخراکب ردقنوازو  نادرج ناخ

 < ناخ اشاب هداز هلاغج « یناخ ریهوک « یلاغ ناخزوزیف « یناخ هیرفعج « یناخ

 0 هم ردهراسو قا رتثلک

 رکراک یزرط بلحیعوج . ردناکد كيیدیهلح  یناتسدبو وشراج
 یاتسدرب میظع . رووا تخورف هدرازا و الاکو هعتما عرج . ردنتمو

 هن كب :رکراکر . اردا تسکوراک هدنا راهجاوخ قوحرب هکردراو
 هبوشراح . ردراو یهود رمد ترد . ردقو للثم هدربرب 4۵ ردناتسدب مع

 ۰ ۱ . رلخا
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 نسح نوژواهس . ردعنصم تباغ . ردراو ( یماح ساع هاش ) ہدنسەلباقم

 هناخ جارس -ردراو ( یفماجسابعهاش ) ۰ ( یعماحدوصقم هاش )"هدنب رف ییماج
 ندنسوبق هلق هکردریک عماجرب ( عماجولوا ) « - ردلیدعی عماجرب هدنشاب
 هلیاربج هرزوا هیابزوب کیا « رولوا ناباع هليا جوک مدا کهدنفرط بارحم
 . ردراو هدردحسم قوحر هقش ندرلعماحو . ردعماح هدشوب

 رومعم الاح هکردراو رلهسردم كوس ردق یدب قرق س یرلهسردم
 یرالاعندهد یالضف .رون وقوا مولع عي هدنحا .ردراسردتلاراد نادان و

 ردوا ی باد یالارفاا راد زرد( ناهع هاش هسردم) قو لا + راو

 تئارق "اهقح اک هلادوحت یعرک نآ رق هرامحاما. راو یسارقلاراد

 ٠٠ راردیا توالت طلغ اوكا . ردتمانوا
 یرللاع نکل .ردراو رو تداراد ردقیدب یراثشدم اراد

 (هنع هلا ضر ) ىلع ترضح مالک رانوب . ردراشمالو ترهش هلباثیدح لع

 » لسو هيلع یلاعت هللا یلص لاق » . رارد المس هللا « ناماما هدزاوود »مالکو

 توالت هدحح ثیدحضم . راردیا لق هدلوقعمان زرطرب ی ىلع مالک ود

 ردراو یراباتک ؟ (یضتصتبدح ) كسەخ .ردب رللوم یلعمالک اما . رارلبا

 نس« ق قح خیش .ردراویملعتلاراد ردقزوبتلا -نالافط بتاکم

 .یتکم بوقمبناطلس ۰ یتکم نسح ناطلس ۰ یتکم ناخقت < ك قل

 . رار ربو تعلخ هناملغ هنسیه هدرانوب

 کت یراروهشم ۰ ردراو یسهکت ردق شملازوب  یرلهکت شیورد

 ردیحریم کت ۰ لیقعاکت . بنیز یک «ناخقدلوُ+کت « یزیربت سمش
 ی

 ی ت لج , ردراو یاورهمشح ددعیلا س یراناورنآ و همشخ

 « زی راک زوب زوقط هدنلخادو جراخ كرش ادعام ندرلنوب . ربلک ندنمسهوک

 ۱ . ردبا نایرج تاونق
 اردن نع هلراس فلکم ۰ ردراو یبهناخلبس ددع قرق كس -یرللبس
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 ال  لقصم ضا یراودو رد هج هتوف یک رب هو

 كنءهربک هجا هکر دابیز مماجرپ شمنلق لاشم ضیا رد هلبا دغاک یناظح
 یعرا نابایخرت هدنکوا ینارحاریز . زلکیجهرک هلرابعیشاما . زلک ینجهقبج
 كن راهفوکش نوک انوک . ردفمهمروک هلس اشیدجا كلام یلثم تکلف هکراو

 نیزح كنناجملا شوخ رویط . ردیارطعم یغامد كتعاج یرلوقوق لزوک"
 تشه» هنمات كنرامعوب هدمح راد . ردا نادنخ هاسیعاح نوزحم یراسس

 ناطلس ندنرارادمکح ناجابرذآ (:یفماح نس ناطلس).. راربد « تشهم

 هده رام هلا حتفلاوبا ناطلس نسح نوزوا ردود اب كب نوزوا

 .ردهدننح كعماحو یرق .ردشملوا موح ص هداروب و شهحاق ؛هزب ربت اب واقع

 .ردشعلوا اسهلبا ناح ؛یساکهلمح یرلهف « یسهروح ترد كننوربو نوردنا

 هسمیکب ولوایلد ی نوم رب كنتعنصقآ راکه د رخ یلفح نانذؤم .یرینمو بارح
 تعنص یرانزور نالوا هدقرط ترد . ردلکد رداق هغمروا ینسهرتسدرب

 هلق . ردشمللق مشعشمو نییزت ایارس هلیراشاط فج بولوا هرزوا یدادح

 هباتک « رابماساو سن رقم« راپر نوک انوک نالوا هدنسهمی را تناوج رو

 « شمراو هنسهبتم نیمرحس یربیه كرامور شقنمو همشرک «رلهجنروتو
 رانزورو هزاورد هل . ردشمتسوک یتسالوطدن هدراصوصخو ناکملق داتسا

 ربرحت هي طخ یمصعتسم توقا یسه . ردراو راک نوزوم هدنرزوا
 هکراو هراب كنس نوللارفصا نوزوم یا هدنفرط ییا كنبارح . ردشهلوا

 یاس یربظن دلرانوتسو. ردابرهک بوک رکد یحارخ ناروت ناریارن یر ېچ

 . راو اهد یرلعماح نیطالسردق زوقطنوا هقشب ندنوب . ردفوب هدرارادد

 رقف کل ردمخفمو نزع ردق قجهمەنلوا فصوتو فل رعل یره

 هدراعماح و یا المنا ناتس عو مور[ ۱ ]رد راشلاق مورح ندتعامج راعماح

 یکم هجنوقوا راناذا نامه . زامنق راغ هلتعاح یلتیلک. هلقلقوچ هلیوا

 كشماح نسح نوزواوب . زد بویمروط . رالبق یی زاع بولک هعماج

 » هدكمالسا دعم رد هلا لام قرش » موج یا هدنفح رلعماج یکو 1

 . رورو دارا ینتیب « زاکتعاج هفقوی ةنهک م ماج



 ۵م همان ما ما ماد فا شمت ات

 کل . یدلساص هدنالاا هدیردق كن زوشب .هدرهش كس زوبجوا ةرزوا

 تصرف یناخ مج ندنکیدلبا روهظیرلترتف یرجیکیو هابس هدرایلنانع هرکوص

 یرارهش یک زیربت.ناوجخن « ناور « وق ممد .یخامش « ناورش ,هحنکبولوب
 ؛سیلفت. یتامش « ناورش نمدنفامبار نادا سم کوس کل .یدتا التسا

 کد ینا راد هرزوا تاقا النا شرادعلق سینەمۆت
 ا د ا یاو بیم نر یبا
  هدنداروآ ف طا ناو اداس بوبلهسووا دک هدیز روت . یدلبا کم
 ةر را ع ناروو نارا ساع هاش ندف طر یدلک تداخل راد

 تسد رهشو : یراتراسم . یدتا رومعم یرهش كرهرو راتلاتسا بولک

 .ردشلوا یناناخ راناخ هرکجاقرب . ردقلناخ . ردیتخت ناجابرذا بولواهدمج
 «یسشنم « یرتنلک «یسالم« یاداسلاخبش «یستفم .ردکلامه رکسع كسنوا ۱

 ار ق د یوا
 یرهش زیر رلاغا ردقو . ردراو یرلرادنامهم « یساعا كشا « یساغا

 را ا تكدعخب هسکر ج : زاردا تلابع بودا طیرو طبق
 . ردلکد رداق کما دب عضو هلس

 عماوج یزوقطنوا .ردبارحمیرکب زویجوا س زیربت یاهعماح فاصوا
 هدیرلرکید . ردیراعماج ناع لآ یارزوو ناناخ یسللا . ردهضام نیطالس
 رب میدقراک( یعماج نوتاخ هدیبز ) یکسا ندنسهلج . ردیسانب تكلم نابعا
 هراتمر لدب یینیم هلبا ایم *یساک یراودورد هلحو یسهقبولوا مظععماح

 اشنا هلیانیچ "یساک بواواهرزوا ےدقزرط (ییماج ها لع لکوتم ) . ردیلاع
 ممر و ریمعت ندنفرط تاوذ تاریخ بحاص هلبا مانارورم نکل . ردشعلوا
 ناطلس)۰ رارد ییماح « هقشمد » یدمش .ردشلوا عياض مانکسا كرەلىدىا

 الاح. شعا رونم عماجرب یم هرچا مرا غاب ندیکسا ( یعماج نازاغ ماشدمم
 هاشنامز ناربا هاش ) .ردعماحرب دانهنهک ییهرانمرب « شلاق هدرراطو كنت

 یهدرصم بوک کرد بلاع یانرب ریربو ناشن ندارسسک قاط . ییماح ( نیما

 ؛ هتسارآ هلیانیج “ساک « یلمرح ایز « یلهرانمرپ ۰ ردیعماج سربیب نهاظ
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 یطص#امرج : یداکحروس رادام اراد هسهمارا یارطا : قدرا ل
 نالوا اس هدننامز رایسابع . یدریلسهدبا رود قا هدنوکترد مدآ هداس
 ؛شمکهللا ناهاشدایو كولم ه زی ربت هرکوصندن | . یدشلوا هعلقم | هدهعلق
 كنارو ناخ ناماس هدنخح رات ٩۵4 ۰ ردشلوا رومعم هاک  بارخ هاک

 . ردشمرب و هب ( ازربم صاقل اهاش ) هدیکلک او شو هتعاطا ینقلخ

 تان .ردشملبا افسر یرلارو ناک د

 لغوا ریمدزوا ) ندنرلر زو هوتن تلا قاغ دارم ناطانس ن

 هلاغیج ) « شلردنوک همج راید هلرکسع لاثمایرد بولوا رادرس ( اشاپ ناڼع
 ناع هلا نادر تمه . ردشعاللو یرادا هلقلهعىلط هد( اشاب نانس یلغوا

 ی كس بولا ندا كهاش ردح ندلتدرا دال وا ف رر ناد یا

 نوجما كمتا هدلا یناجابرذا نوتب . ردرلشمتا رارق هدسجما رهش هليا نا
 ناکنس ةعلقرب لکشلامب رع هدنفارطا كنابابخ هاش . هدنطسوات كزيرت
 یدب كس ییانوا یعرج رادام اراد . ردشعما اشنا داهزف یارب « داش

 ماش هکیدلوا مک مو نیتم یسورابو جرب بولوا ینوشرآ یکم رامعم زوب
 «هدازیمدزوا یزیربت یدلآ »: مرات .ردوشیخرات یهدنرزوا یسوق نازاغ

 یهعاقوب اشا ناغع ۹٩۳. هنس« زیربت یدنلآ هلبقحنوع » : رکید ٩٩۳ هنس
 هلیارکسع لاثم برد هدنوک ۍلا زوتوا . یدلوا سماخ یا هزبرت كود ا

 ردق كيب قرقو شعوف هنا ینمزاول راسو ینسهناخ هبج بودیا ماما یهعلق
 كلبا هبهداز ریمدزوا هد زب رت هللاعابنکل .ردشمهلباناصت هنسهظفاحم یخ دیلوق
 هرکوص ندکدتا ادا یزام ماشخا نوکرب بویلوا رسم قملیق ییزاع هع

 زبربت بودیا لوبقرادرس ینهداز هلافجرکسع هج .یدلوالصاوهتحر راوج
 لالا فر لی دزد وک هت ورد یورک كاا رف هو ات اشت تنرافاق
 مداخ ) یریزو سلبارط ماش هلبا رافلا یشاب یحوقرب كياح ندندامس اا
 رافلا ید اشا رفعج رادرسيب ۰ یدریدلس یغیدلوا رادرس هب ( اشاب رفعج

 ندنکهدننامز نازاغهاش زبربت . یدالشاب هتلادع یارجا بولک هزبربت هلبا

 یر رحت كناشاب رفعج یشاوطرهش . یدنلبق نادابآ و رومعم هدایز تاق تاق



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳۹۹

 4 یس وکو دهمتص « کروتذ (زرت)هدنسراف ناسل لصا «( زیر بات ) هدناقهد

 هحل وا لخاد ر هدبولک ندرابد راس مدآ موم رب  ةقبقح . ردکمد

 | كنءههاق رصم . رولوا صالخ ندهمتص بولو ناجح هزات ندنیوص

 1 رددشرلانوراه هفلاخ یسسوم هلزربت . زالوا همتص هلو هدهدنسهعلق

 (نومأم) لردا ظح ندنساوهو پا كنارو ( هدسز) ینوتاخ كپلاراشم

 قوچرب ۰ شعدبا رورس یاج ی اپورببع كاخوب نوجیفبدلاق هلماح هبهفیلخ
 . یسراف كرابسابع هدانمسا « شعالثاب هنسانب مظعرهشرپ كردیا فراصم

 هدنوکچوا قحا یعرج زیربت هلتهجوب . ردشُمید « زیبت » ندنفرط یماملع

 ( هلايلع لکوتلا) ندهیسابع یافلخ هرکوص .ردشلوا رهشرب ریلیبهنلوا رود
 باس و برخ یرهش زرت ندهلزازواو شلوا هلزاز رب لوس هدندهع

 . رب ندداده هفیلخ لکوتم . ردشلاق هدنتل ا ضافنا مذا كيقرق بولوا

 - ردیاب ندنکی یرهش هلیفرص راهراپ قوچرب كردلک هزیربت هلرکسع نمروتک
 یکید ۰ هنغاط ( ناعوا) یفرطر هلرهش . یدلوا ینا یاب لرهث نوحشد

 یروس زربت بوراو هنغاط زقو ناحنس قرط رب « هنغاط ( نالپم» فرط
 . یدلوا نتمو یوق ندنکلوا

 یرانا الح م یدا هوظخ ڭا ىلا "الماک رج د زیر هعلق لاکشا
 هزاورد : یراوف . یدىا وق ىلا ۰« ندب زوحوا , هلق زوحوا . ردیهاظ

 باب « ورس باب * نازاغ ماش باب « دوزرس ءزاورد « ناورس باب « ناجوا
 . یدردبا قلنابهدیدو قلراک هظفاحم رکسع زویش هدنربیه لراوقو .. زیربت

 یاب . یدتیا ریرسلارادرب بونیدیا رارق یاج یزیربتو, یخد ناخ وک اله
 دع ناطلس) هرکوص . یدشاغوا کما مکح هراهاشداپ نوتب بولوا تلاث

 ییرصق یهدزیربت كنوک اله هرهشرب کی ییدتیا انب ( نوغرازیا هدنیادخ
 بولوا ندورسو دوع یاشخ هلح . ردشمروتک دلرهداکوب هرارتش هج رلکس

 ماش دم ناطلاس ) ءرکوص . یدربنلهربخ یمشج كندبا اشا ینکنژرا شقن
 زرت هک یدلوا روم« ردق لوا یلاوحو ندتلادعو تئاقح هدندهع (نازاغ

 ربظن یب رهشربارآ ناهج بولوا یهننم هنیراغاطنالهس « ناجوا .ناحنس «نابل



 ۲: ۵ یررشو یعهعلق زرت

 ردبا راتفر یزات بسا ۰ رایدکج یآ یلتخر عصیم ۰ یلتیز یهاوجادتبا

 . رابدلوا نهدرب تشکنا نمز نارا نارد تارا هل هدکدلک هت ناس

 . مدید « ! دابكرابم » بوریو هنلاكناخ نما كنايباص بسا هلیاهامسبریقح
 سراف هدتحم نادم بولوا راوس باکرالب هیزات بساوا ندنروح ناخ

 هدا کید هونج . ىدا لو قرن رد الو ا تا ناب

 هلنامرف كناخ ءرکوص . رایدهلبا ماست هروخاریم . رایدتبا ظح . مدکج

 هیئاب یجوروفو رادنامهم یزب ناخ . یدلرب و ی رش هلشوا هزمعباوت
 .كدتیارارق هدن كرهلک هنغاب رتنلک ها یالا . یدتیا ملست هرتناک یاغورادو
 نیرز رو یسنموت قرق اه ما هجزمبیقع . یدبا مرا غارب ارا ناهج
 یو هود یدب و تآ هعزوب رقشا هجالا رب ؛ تآ قوىح هرف نالک یتخر

 ا رم : یداوآ تم ساخ توک ااه ء تان ورو تالو ام
 نامرفو یهاش ٌهغهلق .ردهدنوب راینس یسحلیا یلنانع مکەتن » : رالالد هرجا
 رار دال یز رام اهر ناع سس تماشا نام سرد وا ناخ

 رایراج بودیا هغادق وید « . زسهلیب هلل وش . رولوا ناور زکقحان نوخ
 ردقوا هی( امهنع هلایضر ) ناّمعو رکبابا ترضحرانوب .رابداوازمتابس هنیزک
 كن | -اشاح من اشاح ب . ردهلزع ترضح یرلرس درد اما . رازعا بس

 هج یراکملق فابرزو بیش ندنبناجناخ نوکوا . راردبا قلزاردنابز هدنقح
 هلنمرادنامهم كردبا راتفر هلب رلکرو یاهفصا شلوا قرغتسم هراهماحو

 نمز ناربا نوناق . رلیدتا سو تسد هلم درهلک یرامالغ ددع نوا

 كرانو . شمرارردنوک راکتمدخ ددع نوا راناخ هنب رابحلبا يلناټع هرزوا
 « یلاع نادزب « ناغ ازم « شمار« نا قداص . ارآناوج) یرامسا

 هرکوص ندنوب . یدبا ( یوقراب « ناخ دینم « بارهس « یابنابرق ۰ جوک اک
 . قدلسوق هیاشاع ییدب رهشو . كدتیا تحار زارب

 زوالد ( زربت ) مدق هعلفو مظعرهش شاخ وا

 ۰ ( زروس) هدبرد نان رار د ( سيروب ) هنمسا هدل وغم ناسل

 ,.. )9924 ۵ IDE NOE )< )یک )بک یک مک ایکک یک
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 هنسلاع هناحاود یرمقح بولک یثراق ( ناخ ىلع ) ناشیلاع ناخ

 سوک . یدتیا ناوید رب مظع . قدروطوا ونازب وناز هداروا . یدروتوک

 تبون چوا هللا یدیشج یانروصو ریف « بایسارف | یانهرک « نایناقاخ
 دنبرس « یلهغحفیج یشاب . یدالشاب کم وروک ماشتحاو تاراد قرهللاح

 ریقح لطلادعب . یدراروسروط هتسب تسد تاق تاق ناملع .حالاسرپ یلشاب

 بوتکم كناشاب دم هداز رادرتفد نمدنفا یریزو مورضرا . مدقلاق هغابآ
 هغانآ هدوا ۰ مدر و هلا كناخ دلرددا سوب بوراقبج ندغ وق ینراهمانو

 . یدرب و هنسشنم هرکوص ندقدب وق هنشاب بو وا . یدلآ یهمان بوقلاق
 تک لار را ید نارا ردوو, رک یراق شا
 هدهمان . یدالشاب هغموقوا هلبا العا توص كردبا سو ینهمان "ایظعت یخد

 راضح هجنلیدبا تئارق یراف رش مان كنب زکر اب راهجو لار تر
 هدرایراج یامسا اما . رایدتبا مظت بابت لودر مان بوقلاق هرزوا قابا مارک
 هزوسناخ .یدلوا م والعم ی و هفم كنهمان هءارةلادعب . رایدروطوا یرابطعت

 هربتح . هسرولوا رواب راکدرورب نادزب و دزنا یلاعت هللاءا دنا » : قرهبالشاب

 كسهرجاءامو همشادن رقیریزو كنهاشداب نامزرصقریقح هسر رب وناعناما

 . مررردنوک ( شاب رتساشابوا ناب راک ) شابكيب ۰ ( شاب نادزی نابراک) شاب
 .۱ مدقم ريخ . زسشک هصرزوب . زسشمروتک افصبولک شوخ .مشچورسب
 هګو یدلا ونازب وناز یرقح هسد « ! یرون كمهدند « یراو كمرمع

 . یدریدتیا بیئرت تفایض مظع كردیا رورسم هليا تاک دما شوخ
 ندنرلهده كناشاب هدرقح . یدنلواداقا نادروخو راثنا رابالک لوانتلادم

 : بوراقیچ ی رلهراه كيدئوو زی ونج ۰ یشکربت باقرج « یحیبست یجنا
 یمن - هزکلاع باتج یراعاتموش بودا مالس رکشادنرق نامیذ یاد
 هحماسآ ۱ مدتساالاک ضرع هسد ۰ یدردنوک اباد» نوجا قمالوا تسد

 کیا هرکب انج . یدید « تنسحا رازه » بودیا ظح ندناک شکرب « ندرد
 .«هلوا زکتداعس روظنم . یدردنوک یشک شیب دایلا تاقاص ناسح نالیک
 .مدناتراشا ربقح . یدلک هنبرانک هناختاوید بوقلاق هرزوآ قاباناه ..مدید



 NEN یرہش دن

 ینشلح اما : ردرکوتو هایس اود ا قاخ : لرو <
 دادجا كراترضح ینازاتفت همالع بولوا رهش رب یا یسار و . ردعش

 - یلع) ۰ ( یراسوسخبش ) ۰ ( یدناخ ىلع ) « (ینازاتفت نیسح ) ندنماظع
 - راردتحر كا نفد هدنفرطهلق مارک تاوذ قوحرب یک ( یدقرم ندلا

 رار هلق هالا كنا نرم یدک زاهدعیم تا يوپ
 و دس شلزید ها یرج یرابناح كهارش . هلدتک دد ود هرجا

  وص صع ٠ دامروک یزو شنوک چیه ندنیدلوا روتسم هلرلامنم رانجو

 هنیدنک (نیرهک) كلردیا شون راوکشوخ بآ هلبا مارا لهس هدنرلویق
 قلا. .رددنک تاسعتم اخ یر تولوا له تس یاو لا

 نددح یسحابو غاب . ردراو ینارسنامهم کیا یا چ وا ۰ یماح

 هیهلبق بناج هنب نداروپ . ردیمیش یتلخ هلج . رددنک رومعم نوزفا
 كنناخزیربت یماروب . قدلوالصاو هنیدنک ( نالپس  لردیق تعاس (۷)
 . ناخ « یلعماح یدب : یلهحابو غاب ۰ ییهناخ كيب هدارح زود رب . ردیصاخ
 ۱ هلدنکو كنقلخ نر . رددنک رب رومعم ۰ نیزییشراح رصتخم « ییماجو

 یسلاهادنکوب . ردراو یراهاکحرفت ,یرایلاعرصق قلزاب هدنراناتسوبو غاب

 . ردلاع حودم یماوهو بآ . راردیضفار هن اما ۰ رارنیک بهذلا ییفاش

 یسهق (  هاشادم نازاغماش ) نکردک . قدناللوت هغاصبوقلاق هدندارو

 قرهوقوا هحافرب نوجما یراهفرش حور .یدا ناباع ندرب كلتعاس ىلا

 تعاس (۳) وردک چھا هزب ی : اشا کک لپم هدرب رازتهترپ

 هکمتک ربار یشاب تآ هلیسبجلبا زر ربت حالسرپ كرهنب هراتآ هرکوص
 یک ییدتک هرص زکوا یاشتحا بایسا هلب رارکون كنآ . قدالشاب
 لتیلک ندوشراق هدرب . یدروسدک هرص هوا مباوت ردق قرق هدالریقح
 ء.شیقع هرلآقتسا .یمادختک كنا رر رکم یا نا کی

 لرهش ء دریک هنیزوالد رهش ( زیبت) هليا مظع یالآ هباکر باکر هلکنآ
 ید رقح . یدشمقح هاشاع مدا كم هڪ هدنجما یرازاب و وشراح

 . قدراو هدنعاسکیا ما ےارس ناخ ندنجوا ركرهش كردا اشاع یرانآ
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 تعاس )٩( ههلق هب نداروب . راروفوط زب « ردناوارفو جوو یسهش

 تورا یماع تا ررت یارو ایا لرد هدیدنک (هننوتز) كردک

 ع۷۰ لیشراج رصتخ . لما < یلناخ « يلعماج « ییهاخ رومعم ردف كيب
 ندنآ .رولکج ندرلوبوق په یراوص نکل . رددنکرب نادابآ یلهجنابو
 . قدراو هنیرهش ( یوست) هكردیک تعاس ( ٠۰ ) هیهلق بناج هنب

 سرا هدندودح یناطلس دنرم هدنک اخ زیربت س یوست رهش فاصوا
 چ وا ۰ یلعماحید ۰ یلهناخ یلوتروا قا ریوط كم چ وا هدنرانک یره

 ءرکون كيب . ردناطلس یکاح .رددنک یلقوس رصتخم . یناخیلا « یلماج
 یابند یرلهحابوغ اب .ردراویسضاق یسهعوراد «یرتنلک .یسشنم دنا

 یرلازوکویماوهو بآ . ردخسرف نواهنیرهش ( دنع) رهشوب .ردشع وط

 دیش په قلخ ۰ ردراو یراءوبم رادنآ نوک انوک . ردلط جون

 ۱  ردقمشاغوا هلیا هجتابو غاب یرابسکو راک
 قوجرب . كد ندنجما رلارحو تشد قرهلبرفوط هبونج بناج ندنآ

 ضرالاتحت اینک ا یرلوص كلرارب وب . كلدتیا شون تابح بآ ندنراویق وص
 لصاو هنرپش ( دنع ) كردبک خسرف کیا نوا .رارذبا نابرج ید
 . قدلوا

 ناجگابرزا  دنولا ناخ تحت دشنام مرا غاب ( دنع ) رهش فاصوا

 «یرتنلک «یسضاق را نو كب .ردقلناطلسهحلشاب بولواندنرلرهش

 .ردخسرف تردنوا هزیبت ۰ ردراویساغا نکوجزید  یسهغوراد «یسشنم

 . ردناتسوو غاب « ناتسلکو لک اپارس . ردقوب هیلاخ "یضارا هدنرلهرآ
 كخر هاش یلغوا كروم ریماهدنامز سا بولوا هدنفرط قرش كرز رهش

 رومعم احاح هدهسیا شماغوا هناخ دارم همدص . شما یهاکراکش

 ؛ یماج شب ء یناخ چ وا « یماح ید« یسهناخ كس چوا ۰ ردهدقلوا

 اما . ردقوب یرایش یک بتکم ۰ هسردم « ناتسدب ۰ ردراو یناکد زویتلا
 . ردلیدع هدامعلا تاذ مرا یربیه . ردراو یراهرتسم یلناب اخ ردق رج

 رلهسلک هراتفک پولوا نایلا حصف یرالزوک . ردزسیاسح یرادبآ ةویم



 ۲۱ غابهرق رپش فاصوا

 یک یک IED NK < هک هک هک یک هک رک هو صکص

 یماناکوح زد «یسشاکس. « یسخنم ؛ ینغوراد . ردزاو یک دا
 « یلعماج یدب« ییهناخكبب چوا لاثممرا غاب هدارحرب عساو یرهش . ردراو

 بوخ یرلهعش هکردرهش نیربشرب یناکد زویتلا « یلناخ چوا « یماج ېدد

 . ردهرومعم دلبر, رثاکتم یاکربو تاربخ « رفاو یراهعرنم . ردبوغیموآ

 یسهبراح نوبعقارب ۰یلتذل بولوا فظن وناوارفیراهنا .فیطل یساوهوبآ
 تالوک ام . شا نیز یاب یارو تشد + یراناتسو غاب . ردراو

 بانبارش «یراموزوا نوکلعل « راد ولرد نوا ندنراحودم كنابورشمو

 . هله . ردروهشم یران رادبآ و ذیذل ولرد زکس نوا . یسهلش"بآ « یانشوو

 رازبرهک احماج یراوص . ودفورعم كییباونا نالوا لوس ردقیسهلک مدآ
 یروس یرلهق كنعماوجو دجاسم میدق راک . ردبا نابرج ندنمز ریز هبا

 مرام ر نوا مدرپش . ودروتس. 4 راساک نوت او ۰ عطا اس یوو

 یرهش یسلاصها رهشوب ۰ رارید ردبارح شم یرایلرب اما . یدیا نابام
 ناري جنا . ردشلدبا فاعم ندهیفرع فیلاکت می هلیطرش كما رومعم
 یرادومر | یسابع « هحلم ۰ یرابودرا کوب هود زوب هدهنسهنهاش نیمز
 هرم هڪ « موزوا وروق « صاجتا ءاوبآ « یصیق ءولادرز « اراجتولا « یّموروق
 غابءرق ددع چ وا هدناګابرزا لصاما . شمرارروتک ایاده رایش یبهلوقم
 . ریریو ناشن ندنانج هضور هدح یر یه کردراو

 هلیغامریا ( سرا ) كودك تعاسرب هنناج هلق بوقلاق هدندرهش وب
 . دنا روع هللا تخر كس ندر ینیدشیراق هرب رب كنعامریا ( ناژ)

 ندارو بولوا عج ندنراغاط یاغابا یسود هرب « یشناش كناو هدرلرو

 روکه دوا « هنیرهن ضرع هدیغاشا هلحسچ وا ندناوجخن یارح كردا رذک
 قالم « (نالکرح - رزخ رحم ) هدوا . هنیرهن كرت هدیرهن روک « هنیرهپ "

 (هنکرک) بودیک تعاس ( ٩ ) هرکوص ندکدک هدیرارپنوب . رولوا
 زویجواهدندودح یرهنادنیم ہدنتلایا زیربت یماروب « قدلا لزام هدندک 8

 لزق قلخ نکل . رددنک رومعم هلبشراچ رصتخم . یلماجو عماج ٠ یلهاخ .
 كن رلا رگ ءکنوح . ردقلفاب یاب به یراراک . راردشالف تیافهلتهجو ۰ شاب

 ون 2



 هجشدرآ راکشودص نکل . كدروک ینسهجرب . ردراو رهملق کحتسمو نیتم
 +. كدمهدا بس هجا ندنکیدتا فداصت هتقو زیکیدسا نارسو نارود

 « ( نارس) ؛- ردیسانب نیدلابطق النم هک- ( ناوقاجا ) ینیتم كنسەلج
 نوجکیدتیا انب رام اراورع ینکهرکوصوب .ردیراعلق ( نورام وسوس )
 ۰ ارد « ناوم سوس »

 قداواناور هنیراید زرربتقرهلا راهمانوناسحا ندناخ هدناوجخم

 . كدلکهنازنم ( دینک كيسک ) كردیك تعاس (۸) هبهلبق بناج الوا
 . رومعم ىلمامحو ناخ « ینعماججوا « ییهحغب « یلغاب ۰ یلهناخ كسب یارو |
 ۱ ۱ راک

 كنارقاب نیسحاکویدنک "یلاها س ( ارقا نیسح ناضر ازربم) تراز

 « ارهابنسح نیدافش رداہناذا مان » هدنرزوا كسهقودنص . رلر د یلغوا

 ناسحهدیرلرادهبرت . ردقاورو قاطرب شمکحرس هک الفا . ردروطسم هد

 ندنا . رابدسا هدافا هسد « ردضقو كن هناتساو دنکوت » ندشرذ 2

 ناو ادتبا یعلطم .كلدلک هنغامربا ( كرزوب سرا ) ردکت عاس( ۷ ) بوقلاق

 . ردبا نایرج هلامش بناح بول | ندنراغاط یرادرک ( یشنایتپ ) هدنتاا

 نداروب . ردوص ر ولوا نمریودسک هلباتآ ۰ رولوا طولخم هنرهن کنز

 (غابمرف) اردک هرجا رادنک نادابآ یلناتسلک « رومعمردقتعاسرب هلک ح

 , هلدلک هک رک

 اف یر. ردد را يک نااردا كجوک ن غابهرق رهش فاصوا

 .ردشعامده ینو اشاپ داهرف هجوق مظعم رادرمسندنراریزو ناخدم ناطلس

 ینم هنکلشکرس كنسلاهاعیار ناخ داربولوا ناداآ و رومعمهن هرکوص

 شاوب *شاوب هدلاخ ییدمش . ردشملبا بارخندیکی نکرتود ندنحتفناور
 ا كم. ردقلناطلس هج ةا هدندودج رب + ردهدلوا رومعم
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 ۲۳۹ یبیناعم ضعب كنناسل یسراف

 ۰ نادزی ۰ دزیا ۰ هدراح « هدزاس « هدزاود « هدزکناب . هد

 هلا هلا تردنوا چوانوا ییانوا ر نوا نوا

AN۳4 ۱۳ ۱۲  

 ء نزرا « مدنک « بآ « نان « رماس برماغم « زاکدرور « ادخ

 یراد یادش و تا رب تمغم هللا هللا

 « نمردب یا « یوکب « ور « ریپ ورم« اب ۰ تسام ۰ باوخ
 ماباب هلبوس تیک لغوا همتک لک تروغو شود
 . ,دم « نیز « بوراح « منح « وبس . هزوک « هساک « نمرداربیا

 ا 5
 ماکل < باکر « كارتف « دیواه « دهس « مودراب « كنت « كنت

 نابوا ینزوا ور ی و كرامو نوقسوق قالوف قحاراد"

 نا هسدرود « نهار « هماح < هنابزات 1 را « راسقا

 کیافاعم یکیاناتک كلموک نوط یعماق مرکا دالو
 درکنا « خرس ۰ دروزوک ۰ هزبلو ۰. كلسع « روهاس  برطم

 لاب لاب كلنوک زقاصهرق یزقاصیعصم یجرج یحللاجزاس
 تساخ لاک « یهاک ۰ هنکیاح ۰ اکتس : اهل < هباکیا نیکتا

 یئآ حاموا  خامالو هل ا یا یا شا

 هلا .  هتزول
 ینازقاولح اولح یلمداع

 وا یاج تساولح رد هکروخ امروخ كنب نره
 عاص "فوص نعط ز اداب نامارد هدم

 اقح لدو ناجزا ناور نرشوا توق مدیدوج

 « ! مادشتمعن » اداب رات وارهب مفکپ

 . دتا افتک | هکردقو طقف . ردراو تارابعو حالطصا هنوک هن اید

 یرلهحهل هقشب ۰ هقشب كنموق لوغوم ۰ قالودالوک ۰ هکرت نالواهدنرایحاوت
 هدنرابحاونو یسارح ناوحخنو . روللوا ربرحتهدن رال هللاءاشنا هکردراو



 نیسح . یدلوا زاسو زوس ساجر, . یدلوا رضاح هدناراکو ناسیعا هله
 تب شوخ «عبط بحاص ناشیلاع ناخرکم . یدسا بلج یدسح كرلارشاب

 راد هنیزخ كن ( ییصءهاش ) نرو یداده هعلار دارم ناطلس . شعبا ناحرب

 یقل ه رک ناب ورا تباغ . شعاهجم یرکرب شلوا ناخ ندنغلشاب

 ندنفرط نمدنفا اتا ادا هفایضلادعب هدغابو . رد (ناخازیم تلود )

 رنوا « هرخاف تملخررب هریقحو هب (غنسح یتا هل | ) نلکیا كلبجليا
 تعلخ هدهنسحلبا یدنک بودا ا یساسع اہ ماج نموت

 یلرکف نیرود ردق یللا . قرق . یدبا ناخ مرک بحاصرب یدج .یدردک

 . یدشمتا خسن لیمکت هدنونف عیج یربره هکر ایدی یحاصمو امدن املع
 فراعاما . راروشونوق هرزوا یاسل یناقهد یباارو اناعر كرپهشو

 تالک ندنناسل یلوغمو یوا هلتک ازنو تفارظ یراهرظ میدن .یرلعاش
 ؛ یاقهد "الوا . راردا تالک هوب هدیرابرهش . ردراناسل میدق هکرلردا

 .ردکج هادی |یقرت هلیلح یرلکدتاتالک هلیناسل یولهم ۰ یزاغ « یسراف « یرد
 هدنرلا یلدا (قیاقا قیاقد ) موحیم هداز اشاب لاک هدنقح یناسل یسراف

 مسو هيلع هلال هللا لور لأس یملیدلاریفتف لاق ) : روسروس هلیوش
 اب عن لاق ؟ هیسرافلاب اتش یلاصت هللالوق له مالسلا هيلع لیناکیم نع
 كاخ تشم نااب منکهچ « ) ماللسل |هبلع ( مهاربا بفح ف لو هللالوسر

 یزاغلاهکرح نعطنم مالسلاهیاع ینلالاقو « مهد مراس کن | ربخ ناراکمتس

 .(تيردلةيسرافلاوتیبرعلاةنعا لها ناسل مالسلاهلع ىتلا لاقو هللاب رفاكوهف

 رونلوا ناب یساعم ضعب كناسلو

 « ه ۰ تشه ۰ تفه ۰ شش « جنب وان ۰: 4تش  ود م كلی

 رود فسا ید یا ي تاد جیا ییا رب
 CYNE ٤ و ۷ ۸



 Y> ناوحخت ٌهعلق فاصوا

 . ردقوجو یلتوق كي یسهرا . ردناهج روهشم یراتیچ ناوخ هتسد
 نوراق هحیلوص هدنراناتسو ؛ شش یماف ترد ا هراق هر

 « جات یهلوورروز یرلککرا . ردن والا ضبا یرالز 5 رولوا یزو راقو

 .ناولا هن راقابا . رارک هماح شب كشب یراکملق « راراص درس نوزوا

 یروس یرانز . رلربک شوباپ یجنروت « یحنران  ینمرقلیثب « ریشقاح هک

 همزج ناولا هنب راقایا « يونيروب زازا ضا هنیرزوا بوک هیقاط یرویس
 یازربمبوک یناهفصا كروب ندکروک یدونک نوک انوک یرالزوک . رارک

 منا قلخ دردنا راتفک تک ارو تار راس رو نام رفخ لار الو
 یدص یاوعد هد زادنهدم یفاش . ردرابعفاش یقلخ . راردا تفلانسح

 . رردبا تموادم هه تاقوا یتقو ناذا . رد رق . نالاب اما . راردبا

 ررب یرب اکر دراو یزاعماج بیخ ییهرثک تعامح .رازاملفزاع هلتعامحاما

 اشاب داهرف « ییماح اشایدجا یانج هلم زا . ردنسرب دلخ ۰ سودرف تنج

 اشاپ رفعج مداخ ۰ یعماج یلغوا لاغج . یعماج اشاپ یلع لزوک ۰ یعماج
 هدیرلهمقكنسهج .ردراعماح انم ناجو روفغف "یساک«شقنم ۰ نن ییماح

 .دجحا . ردراو یراهرانم چوا زوتوا یزرط لوداتسا . ردروتسم هللا ینح

 تیاف یاس یانج.. ردیک ییماج اشاب متسر ی هنلونسا یا اا

 هلا نوکلک ماخر . ردبنیچ "یماک یراویدو رداما ردات شور ۰ فیطا

 يرق هنمهناخنامهم . ردشقنم هلبا شقن غطا یرللاتشب هل . ردیلهشود
 + ینافرب ابار .یشرف . ردننخ یک یاو و رو هل رای ا اشاب لار

 فو روللب یراماعهلج ةكر دمامحرب رونم هلیوا . ردم یقامص « یعغلب
 شوخ ماجو هصالخ . راو ضوحر كوس هدسهتروا كنسهق . ردناروم

 زحاع هلس ناحسو ناسح هدنفصوت كنتفاظن و تفاطل . ءدنخدم كناوه

 ءرلهجاوخ اقنعهدنسهاشقوس ... ریصقترب یایلواوب هکلکد . 27 هسلوا

 ..-رابتعالایوذ راجترادلام «كلامهنوراق ةنیجنک یرب یه .ردراو رازک ادوسنم
 ر ناخ (ندلاتضر) قاع نار . رتلما ترو اع ناک ارد
 .بوبوقوا هدغاب یرل«مانتح . یدروتک هغابرب یریقح هلیایلیا بولک هلابقتسا



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۳۳۹

 ینوملقو شقن كناهج هک اقح  ناهج شقن ناوشخت ُهعلق فاصوا

 كنیرارهش نبمز نارا .رارید ناوشخحنرایضهب ۰ ناوحخت رایضحب .ردرهشرب
 هرکپسع قوح یان هکردقلناخ هقش هدندودح ناجارذا الاح + ردبور بآ

 «یماغا نکوجزید ۰ یثغوراد «یسشنم « یرتنلک  یسهلودلاداععا . ردکلام.

 : یسضاق . راو یرلهقالع هدتموکحبه كفانصاوب هکردراویماغآ ناب كيج
 ات تاتسارفا هاش هدعدق نامز یرشو . ۱ ردراو یحد یالسالاخیش-

 هد تود نامز , ردناباع رلهق ینیدلوا نوفدم كندادحا الح هک ردشما

 شرا هوطخ م هدسا رصو تشو هک شا ناداا و رومم هحردوا ناوه

 هل رکسعنمروتکر بوشودهعمط یسهفلاطلوغوم هرکوص . شمردقوب هیلاخ
 بودا مدنم یتسهعاق بابو بارخ قرهزو قاهج شق ؛لرهشو بولک
 مدلا رالنابع مدبرضع تا نعد ندرادلناهع هرک وضا» ردراشفا بار

 رد شا ابا اوت تیک ناب راقفلاوذ ندنفرط ءارف ها یک

 حتف ییاروب اشایدم یھب ینابط بولک یرکسع عبار ناخ دارم ہرکوص۔
 : راربد مکه تین  ردشلگ هلا هلیوب ادراک هتشيا . ردشعا

 راشبنح هج رولیزود رلشیا كسهع رولوزو
 ادب رکراک اکا قو هکردبحعلا ون رب راکوب

 «كلاح "یث لک» هکقوههش هدو . ردهدهلوا بارخ ها فرطم اتا
 نادابا و رومعم اهد یساروب هرکوص ندعبار دارم .ردیسادؤم كنایلج مظن

 . هتسارآ هلرامظع نادناخ یلوتروا قاریوط زوب کیا كس نوا . ردشلوا
 یادی فک یدحتسم قرق ۰ ردهتسارم هلرلهناحشداعو عماوج ددع شع

 یرنکا كنتاراسم . راو یناکد ردق كيب « یا لزوک یدب « یار
 بولوا هدنطسو یضرع میلقا ی من زکسنوا . یقیقح ملقا یجشدرد . ردازوک

 یراح انا لعوم ندشدلوا زا یسها و ردهرروا یخ لی ساوه

 ۱ رو
 ( ضایب « صاخ « یلعل ۰ ینارفعز ؛ یالنم . یتاز ) یغوماپ ولرد یدب

 «یرو ماره یراکملق . ردلتراهم یبانصلها .ردحودم یمهطنح ۰ یسهلع-



 ro غابهرق میظعررش فاصوا

 ناوحخن اشاب دما هداز اشاپ لاز نکیا هدا لالنامع . رددنک رومعم

 ةنسلا کوب ندنیدرپاب عماجرب یلهرانم یزرط لوبناتسا هداروب هدنکلک اح
 كناشکلد عماجوا دنکوب هنیالاح . راربد یدنک (اشاپدجا ٌهیواز ) هدمج

 هدا رازوا یدنک رومعم تعاس (۱5) هنب هرکوص نداروب . ردیفقو
 . كدلک هنمیظع رهش ( راغابهرق ) كردیک

 كب . ردشمتا اشنا رهجونم ادتبا یرهشوب -- غابءرق مظعرهش فاصوا
 هدنرصع ثلاث دوم . ردقلناطاس هه هدنک اخ ناوعیخ الا. ردقش

 بوبالشبق هدراغاب هرقوب ید رون روت . ردشمک همحع نکیا هدنلا رایلناغع
 .ردنابپن یارح تبنم « رومعم هجردوب .ردشلاق یآ شب هلیانباپی رکسع
 یرابدمش . ردشمالشق هدرلازو هدرارادرس راشو ناچ نایلس هرک مع

 هرابنم رق قرف دنا عن امد ردا ناو و یوم تا

 الا

 . یدنالشوخ ریش ندتتفاطل یساوهو بآ هلرهشو ادع , رایدباص

 لنمرادنامهم ۰ قدلو وق هاشاک لهس یرهش هلنمراقفر راوس بسا

 .قرق هکراو یارح شع . یرلوا ییهحاب « یلغابردق كسنوا هرزوا یربرقت

 زونه اما . ردهرزوا ترفو یراوشراح یاهو ناخ : ردعماخ ا

 هلا یحایا.ردرابدرب حودع تراك كنابو رثمو تالوک ا . روشترفو یخد

 ولرد یتلا یعرکب هزب نابغابرب مان ( یلوق نادزی ) نکردیا جرفت هد ابر
 كتب یرادومرآ نلسد یرابودرا « ینانع اهم . یدروتکدومرآ :رادنآ

 ناور . دولوا یرارانلک نوکلمل . رربتک هلوصح تابن رطق بالج هدنزغا
 .ردملسم هل وكلاب تاغ یرزاشا رولوا دیذل یسهسپیه «یوالب ۰ یر

 اد . ردقو یتمراو مور الصا هدراندا تخورف تالوک ام هدبح ًاناذ

 «یارتب یش . یدوماما . هک بولک هللاتزاحت رکم . قو هدمور هدرلارو ,

 4 قورح . یزدق « یربج « یرفعج « هقدانز  هدحالم ۰ ردقوج نارق

 . ردقوچ تباغ یناحا هلاض قرف راسو ینیمز

 یر ا اشاعو رس هاهح وو هام قوا

 . قدلوا لصاو هنسهعلق (ناوحخح )



 یسهمانتحابس یلح ابلوا ۳۳

 دوز )یو )یزک RIE NSD KDE KDE )< )ورک نوک نوک RIE DIE DIE DDE DIE BIE DIK SIE هک نوک )»کوک

 رومعم هقرش بوقلاق نداسلک چواوب هرکوصندکدتبا اشام هدیرلاروب

 یراربقاروف هروش « یراغارو غاط ۰ ییرلرب تالوصح .یرادنک نادابآ و
 ر نوا. یدیا هدننماد نولشه ؟ . هلدلک هدنکرب هدندودح ناوحح . دک

 نیتسلوا ادا لن قلمرآ وا قحاما . ىدا ناباع یمهزانم

 ردباترابز یتسهکت یشاتکیرب نانلوب هدارو . مدمهدبا اشا ورس هحمفک

 بوقلاق حاصلا ىلع نوک یسهتریا . قدلآ یتمه كن( هدد تمعن ) یراخبش

 هدرلرازنح هرکی وا هدلوب نکل .كدتک تعاس (۱۲) هرجا نایاپی یارحوب
 کنز ) هدراز نجرب هدنتهج بونج كنارحهرکوص . كلدلبا ثحارتسا

 اها ا ا تکم لرم ا راک نچ کلک هتلر (یرهم
 هلراغوښ « هلا باده ود «! شک ینایع» یلاها نانلوب هدنسهروح ترد
 ا اخ را دتا یاری وف ورک تایورتمو تالوک ام رسابح
 وا ىت را .ترایتافا کش بحاص راو برک یدعم

 ناشن ندیناورسخ مص یرانراق ندرلجنوب لزوک راسو لفرت یرلکدس
 نایرج هلامش بوکیرب ندنراغاط ناراخ یهدهلبق یرهن ینزوب ۰ یدرریو

 هنالیک یایرد رول آ هد خرهن ضرع بودیا نایر ینارقودنک هجرازوب . ردنا
 1 رولو ول

 كردیاراکشو دیص هرجا رلارخو دنک رومعم هقرش بناج هنب نداروب
 اک اب نا قرار ا( یدک قرد وتاج ٠ بودک

 < یلەناخ كم ۰ ننمو -رومعم یرندفلاکت حج . ردیفاقوا اضریلع ماما

 . ردییشپه یقلخ هکرددنک فیطل یماوه « زسباسح یسهچتابو غا
 یراهجیابا یلهق كسکوب هدنرانک رلغابهدنجراخرهش س کردس بامرک

 نیس یرالزوک مج هدنراضوح نالوا رمشعف ارمشع هدكنجوا هکردراو

 هلرهشو .رردبا شروغا رد فلک ی رارب یرب بودناآكاروانش یکرلیهام

 <« بوخ . راروقوا راشعم هناششاع . ردهالحو قالود رک قل شورا

 كب دما ) رک تعاس ) ٤\ ) هقرش هس ندارو . ردراو یراسس دنلب

 یه  یلغاب « یلهناخ زویشب هدنکاخ ناوجخت . قدراو هللزنم ( یسیواز



 A یسهبیگ اسیاک چ وا

j NIERIERSIEKIENSIERSRSIENSIENSIENSIENSIEDEIEE ۱ 

 . زاما الصا یهحلاق شتآ . رراقا شنا كرب مک اب

 روات اکربت یراقوحر . راردا سقت هدن رلهرا یعاعطوا 9

 كلاحو ربقح . راردبا افصو قوذ بوس هدلحوا هدیراضع . روروتگ

 هدنرزوا كن یسع ترضح هحل اخو یهللاو » . مدروص ندراهار رس

 بوناياقەراغر ندنفوخ هر املسارسا ردهحبلاخ ینیدلوا قتشم ندردام مر

 اساسا هل . ردشعابحا یولوارب هدنرزواكنوب قرهالپوط قولتوا
 . ردشعا لذب ندماعط ییدرشم هدنرزوا هحیلاخو - قرهلوا هزحعم

 هلداع ناورشون هدنداروا ۰ ]٩[ یدرکهنلا لرصن تخم هحیلاخ و یرلهرکوص
 هدنرزوا هدزب . یدنریشس ماعط هدنرزوا هدک دتا اس یریدو هدوا . يدا

 ربارب هلزمشاب هرزوا راهجتوب بودیا یهاطو كاپ هرکوص ندکدریشیپ ماعط
 هدنرزواهداحسو تقوییدلک هنیرفس ناوجح ناخ ناهاسیتح .زردبا ظفح

 کناصو . یدنالکآ تاباور بئارغ قوحرود «. یدلق داغ تکو کیا
 رب هدنکنر ییاحنس هنوکرب ۰ ! فوص هده ؛ ردهنب هل طقف . ردندریرح

 و هسرلاق هب رصاق لقع .لربقحاما . ردرغآ تیاغ نکل ۰ ردرك ءداحس
 هلا قاقوط یشاطوا . ردلومعم ندشاط عونرب ناقبح هدنسهریزج سیرق

 «یرللیدنم تسظآ ورک ۱ كالا هد . زوازارک نک کو

 ااده ههاشدابو 4 لوناتسا نوا طلب اب طا فلسا
 بودبا هفیطل عبار ناخدام یردپ هنمدنفا ناطلس ابق یتح . رارروتک

 رب .نوطرب وید «! مهریو كلموک شاطرب هلوا لصاح ندابق اکس ! مایق »
 هدکدنلرک بوک صق نداق ناطلس اق تدمر . یدشعا ناسحا كاموک

 . یدربک هنب نوجما تربع . یدرولوا ضایبو كاب « یدراقای بوبوق هشت آ
 نادوق یتح . ردقوج هدزمراکو نابعا . یدبا كلموک رب قیقرو لابخ
 .قدقاهدشت | هدکدتلریک . یدالشغاب لیدنمر, ندعونو هربقح هداز ماسح
 . یدلوا لاثم هن لک هرکوص ندقدنا هحسا هدنروضح اشاب دمحا كلم

 هلواهسقو . ! مالسلاو . E نجات سپرقو اقلطم هدهحیلاخوب

 . ردلکد نالف هزحعم

 . ردلوا نداسیع ترضح رصن تخم [۱]
۱ 



YYیم«همانتحابس یلحایلوا  

 یغاشآ ندن | ۰ یدربو باده یراتسو قاشو فطل هاغا نسح لتا هل

 دک | شان رده لس 4 نووق ردق یللا هربص ضدرا . لدلك ەضەمىخ

 رک | دیع هجیکوا . یدردنوک یراتبرش هلشواو هویم کوب رطاق زکس یدب
 یدک راک یر یر را تکم هدازو انهد نوک یتا بودا
 یباجرب لدب یب « ییهرانم نوزوم ۰ لزوک تباغ اما . كلدتسا اشامت یرابلاع
 ینارسنامهم هدردق یدب « یماح ( یثنم نیدلا جات ) بیرق اک۱ . ردراو

 الر لک رد كات لرو ندتفاطل تكتساوخ و تآ ناو

 ینتربا . رر وام هنا يوا هاکن فن .هفاعغ یرازوک لار
 هترش هلبا یناردنزام ردق زویجوا بوقلاق ندرهش و حایصلایلع ینوک

 هدرارایدوب یظفل « دنک » . كدلکنیوک ( ریصم دنک) كردیک تعاس (۱۳)
 « یلوا یلوتروا قاریوط كبب هدنتماد ربصم هوک . ییلیئاللوق هنسانعم هبصق
 یاج ندنرلالی ۰ ردنکرب یللالز بآ « نادابآ و رومعم « یلهحناب . یلغاب
 . راو یرازاب « یسهحاکد ردق زوبحوا ۰ یعامح چ وا  یماح ید . رک

 . قدلوا نامهم هداسز یاحو بشرب . ردکلرتنلک م شک ا هدو

 لصاو ه ( ناخ خردنک) ee «قرهقلاق ندارو هرکوص

 تباغ . ردیصاخ كنناخ ناوحخحن هدندودح ی اخ ناوحخن رهشو ۰ قدلوا

 یار او نوک رادان رده راز فو زونمم

 . رایدیا هدنناوخ یشخم . یدلوا زعادخ بولک یرسبمج یکیا ندننکو

 هس A یدرلرالشغاب ناح E هدنراقد وق وا تام اجار زرط

 لصاو هنلزنم ( اسیلکچوا ) كردیک تعاس ( ۷) هدنجا هرد هقرش بناج
 . قدلوا

 هدهتسهدنا ردیسانب ناورشون کوب كریدو س یسهیجاسلک چ وا

 كغاطوب . ریکیرب بونالپوط یرب ندناتکنرفات مدا كس یللا  قرق
 « ردراو یرلهحیلاق رب کسا كران | هدارح رازنحرب هدنسالعا ٌءورذ

 راو تاباشخو هیودا عفان یسهلوقم هاکو تاتابن ردقهن هدراغاطوا . رثرابا

 بوروق یعاا جاس . رار دلوط بوبوق هنجا ناغزق لوسرپ ینسهلج هسیا



 ۳۳۱ یمهعلق یشرق

 ناور الاع . ردشمرک؛هنکس كح نوزوا قاط نا

 شنکح رسهحواهرزواهتشیرب یسهعلق ۰ ردندنرارپش ناحابرذ|بولواهدنک اخ

 حرف ةعلقرب نابنبنیکنس هدناکش عب سم . ردیلاع یک یساوب سونغزو نیهاش
 نالوا هلمزب یرارق رس « ردراو ینولوت نکوحزبد كم هدنجما , ردداب آ

 بوریدت | پوطهراپ ناسکس . شمت ندهعلقامغرهزب هدکدروتک ابادهءرابحلبا
 راودعر ناو راسل بناح ندنسادصبوط هدر وخ اما .یدر دتا قلنامداش

 شور هتسهآ :تودبا کم هرم لاش دنر E و

 مظع رهش ندیکسا اما ۰ لکد رومعمردقوا رهش ۔ كلدتبا اشامت یطابریغاشآ
 ناور عیار ناخ دارم ناطلس هدنسهنس ۱۰2۳ هرکوص . شعیا موق ةعلقو

 بوکیربهرب رب یرارکسع ناو ۰ صراق « هخسخآ ۰ مورضرا نکردکهنیرفس

 تحلصم یاضتقم هکرایدتبا بارخ كردیا تراغو بهن ییرهش یشرق رہ
 یرصتخ قوس .یماح ییهراّمردقید . ردهدسارخ وا اذه انمو لا أ

 ندنیدلوا عقاو هدنرانک یرهنیشرق رهش . قوب یمهچتاب « یاب نکل . راو
 . رولوا لصاح هد شرب هحسا ندنفیدلوا لهس.یرب « ردفیطل یساوهو بآ

 یساغا هماق . ریشیراق هضرع بودیا نوکوس ندنغاط ( نوکس ) هدرهن و
 چ وکه دتعاس مراب هب هعلق هل نعرلت [ . یدلیا توعد هتفاض یربقح هلبا ییا

 یک نوملقوب شقن نیمز هلج هدمکیدتبا رظن رب نداروا . دلی هقیج هلا
 N نیت و یاهام ناف

 هزعاب بولیق دنب هنشاب ین رلهغجفج هلج قالبا « بودیا نیز هلرلغات وا
 هصبهصب زوک« هصب هصب زوب .مدقم ربخوت ! نابرق یه » : یدتا ان « یدلک
 قلزارتنابهم یخ . یا رعد اا ها یر و ا

 نوا . یدلک ناوخ هتسد تسح یراکملق هرب هرفس هتحم نادیم بودا

 . هلش ء والپ دوع « والپ رفعضم « والب وکوک « والپ هلشوآ ) ندوالپ انوک رب

 .والپسوک . والپ یلقاسمراص « والپربنعم . والپ والچ ۰ والپ شوخ . والپ
 فبطل « یسایروج هطصم < نادك هرس نار نزود ۰« والپ نرود

 هرقح « هب یجلبا هف اصل ادم . كدتا یرلتح ناغبودیا لوانت ندرلهس یه



 یمهمنتحایس يلچالوا ۳۰
 KK IESE NAIENSIENSIENSIENSIEN-DENSIENSIENSIE NIE NIE کخ فاش هفته شف کفش دف فاش افشا

 نهج . یدلوشوف همهلس مدآ روا « رش ندقاحوا ره هقش ندا دخ

 جا "لک و م توشالعادو هلهحو باد آ هلنمدنفا اشاب . قدلوارفن شا قرف

 . قدلوا ناور هنناح ناوحخحو ناور

 رک هتک هه ناوک « ناور غو رەنا ندنرانک ض رع رہ

 اردک تعاس ( ۸ ) هقرش بناج نوک لوا هجنرانک یرهن ضرع الوا
 . « یمرا قصن هدنمکح یبهعلق كنوع ینارو ۰ كدلك هتسهرق ( قجالس )

 . راو یماج رب . ردیرل درک یدومت یرامالسا هکردیوک رب مالسا ینصن
 . هلزنم ( هناخدوراب ) كردیک هلیلحاس ضرعیرغوط هقرش بناج هنب نداروب
 لناخ رویچوا هدنرانک هردر هدنمکح یسهعلق كشونش یسارور, هدلک

 . نوجکنا . رولوا لصاح هاجرهک هدنضرا بولوا یوکرب یلهایکو تاتابن
 هلردک تعاس (۱۳) هفرش هن ندارو . ردنوک رومعم . رلرد هناخدوراب

 ( یسرد خ وآ ) .ردشلوا بارخیدنک .كدلک هللزنم ( یدنک اق یٹود)

 بودباتکم هازمهاکرخو همیخهننرزوا رازن رب هدنلحاسكنبریش بآ رب مان

 اردک تعاس (۱۳) هقرش هلتکرح هدندارو . دا رلافص هنارما

 .ردیرادرکك بشوش پهیسلاها .ردیوک رومعم«كدلک هنازنم ( هتروغهلغاج )
 هزب ۰ یا ناباع هرزوا راو یراس دوغا لوس هد یسملق كشوش

 ندنابورشمو تالوک ام بوتآ ینوط مالتس یدب هدنماقم « زکیدلک افص »
 هباناخ مساقیسحلبا یناخ ناور هداروب . یدروتک باده قوج رب یرلکب ,

 یجلیامزب ید ریقح . رابدلواناور هنیناحناور افا یلو یجرالک یلراسکی

 ناوحخحت ندنحا راغاطیهدفرط غاص هدنسهلس كنسحلبا یناخ ناوحخن هلبا

 (۱۳) بوشآ غاب ۰ غاط « الباب هح ندنناح قرش . قدلوا ناور هلو

 . قداوا لصاو هن ( یسهملقیشرق ) نالوایسملق كلبا كنکلم مج هدتعاس

 . ردیسانب كناز ربم ( خر هاش ) یلغوا كناخ رو س یبهعلق یشرق



 هءاق فاصوا ۲۳۹

 >>  NSE)یو  NIE KI NDE NSE)یک  NIE N99 NK NSE RSIیک )یک )یک )< )یک

 ۰ یرلرا شيا < |ماو ناربم رم هله . یدریو هنمدقفا اشار دمت یسلاو

 قالطا درهلبدبا صالخ ندلتق بودا اخر یرارراسو اغا دمحا یلکنوع
 تاغ .هلح بوتلوا ناسحا کب د چب درجذالم هد یسهیلق ٠ را

 نوکوا . یدنالنوب همورضزا رفظمو رومي نما: نالاس با نو

 ضرع یساروب . یدنلآ لزنم هدنسهیرق ( راهجیلیا ) كردیک تعاس (۷)
 ناملسمو ینمرا یلوا زوبحوا دیک یسهعاق د زاب درا ست

 ء هناخ مساق یسحلبا یاخ ناور نمدقا تاراد بحاص هداروب .ںاد

 رلهمان تبح هنيرللا كردبا راتفايض مظع هناخ ىلع فیس یسیجلیا زیربت
 ربت “ حس ناجص ررب  تآ نالیک قالج رشکبا هنیرب یه. ۰ یدریو

 هنسهلحو یدلبا ناسحا یرلهراخ كیدنوو زیونج وارد هڪ اهد « ناکو

 ینطصم کب كيشوش هربمروک اور شيا رباقم هحلص رانا زو : اباطخ
 هتشيا . هلدسا ناسحا هسرکد یهعلق بوریدتبا تراغ یتالو « ینلبا كکب

 زکفید وق هنسهعلق ن .زکیدتاتاکش ندا راد یا ناور ىعل ۰ زس

 الح الاو . زکیدتبا بارخ یهعلق هرزوا حلص نوناق بوراقیج یرکسع

 ناوجخن « ناور نوتب بوراقیج رکسع لاثم ابرد .ممظعم رادرس شک ارفط

 رسرب » بولوا نیمزب رس رایجلیا هجنید « . مریرردتبا تراغو بهت ییرالیا
 بوالر کوک رومس هنامح هنر یه هسرزوا كنو . رایدید « مثجو

 نسح یلتآ هلآ . یدتک هنناج ناور هلبا ناخ مساق یحلیا اغا یلو یرالک "
 ۱0 دارا ات ES :یجلیا اغا

 ؛تارب یر یهوج هنناخ زرت  یدلر و راهمن فعل | نوچیسلک راجت کور

 یجنیارب ۰ رللاتسد یناطلنس ء فیطل : تآ نالبکرب رکید یللوچ ندنکلپ
 ىلع فیس یسحلیا یناخ زیربت كرهلبریو شکر یت باق راج تفچ رب ۰ حیبست
 هزس ماللوا » هدهدنقا اشاب . مدلربو هنسةلسیخد ربقح . یدنلواملست هن اخ

 هبناحو » ۰ یدلبا هبصوت ی نر طاخ بابطت هب یعلیاوب د « ۱ نوسل وا یتاما هللا

 رخ هدرانوب . يسا راهم چر نام و رو کاک هک
 ربنوا یک هدمهلب « رخاف سابل تاق رب « هار جرخ هسک رب كرلیدیا ماست



 و9 NIE )نوک )۰ NSE )۳ )۱ )یک NSIDENSTE NSD ) یک KII NIE NIE NIE )یک )بوک DE NIE RSD یو

 .یدشعل واههده هد یدو هذ یمازو نامز یرلفدلوا ملات هناخ ناماسرادرک

 هدنمکح یب درکذ الم ندنرلکب یدو بودیا البتسا هللا هلبحرب نکل
 حتفلا دعب اشاب ینطصم هرق یمظعا ریزو كعبار ناخ دارم دادغب حاف کیا

 ا كام نمدنفا هدقدراو هکمسک دودح هسرابناح كنتردو هئرد كدادفب

 ناصت هبنامع دودح .یدشمتک هدکلرب هدوا «نکیایسلاو رکب راد زونه اشا

 رایانانع ( یسملق دحا ) هدنک اخ روز رهش نوجا حلص دقع كرهلیدا

 بارخ ین-هعلت روطق هدندودح ناو یحد م . یدلدا بارخ ندنفرط

 ینکب بودیا بارخ رایلناع یتسهعلق وکموب هدنبرق ناور هرکوص . یدایا
 هدنتقو یفالخ كنکب یسهعلق كيشوشوب هد مج هرکوص . رابدیوقهدرجذالم
 بوق یتسمنارادنزام هداج رب هلتک ازا هنسهعلق وکمو بولو تصرف
 ۱ . ردشعا ذاحا ناصح نصح

 . رد مظع یارحت یسوراقوب .هجنیا ید هدنرانک رهن س هعلق فاصوا

 ٠ هناسآ جوا یللب هجنا یک یرعس یسجتوا فجتز دوخاب ۰ راظنم ابوک
 هرلابقیغاشا . ردلاثعب هعلق رب زسهلاوح ۰ زسرفظندفرطرب یه ۰ شمکچ رس
 یک یو هرانم یرجاندنا .راو یسومق رب . رونلواروبع هللا یریوک ج اغا

 ۱ ار ین هی و رقم نرو نتشرفم لاک نداق
 ۱۳ هیلق رز اتسآ اهقهف هبرطدنا روم ر اب . لکد رومعم ردقوا اما

 یار تن اام کس کیا د نولوا قلتاطلس هدنمکحت یلتاع ناور . زولوا

 یسایقكهعلق .رارریدلاقینورپوک هدنرزوا رهن هحیکیه .راشعوق زادنا كنقوت
 هابرابالود بیا ییجالوف زوب ندنسالعا ةورذات كانهعلق . رولاق لا« هربزج

 نکوجزید یرادقمكیب یناخ هعاقوب .رلردبا شطع عفد بوکج وص یراقوب
 ۱ یا کا ا تر تومامسصزادرم اشا ربا ین ولوت

 هدوا . یدهبا باط هللاب ناما ینکب كبشوش اشاپ قاب نمرادرس مامطلا دعب

 للا لع تلکوت هداشاپبوید « هکجهیلک ر رض هکب « هکرکسع هلج لوا لفکم »
 ید ,یدرونک هتسمافیدک هدنوک ر نولآ ندهعلق کب . یدلبا دهعود
 مورضرا بولک هنسهعلق سنخ هدنوک یجندب یخدوا . یدتیا میلست اشاپ دحا



 ۲۷ وکم هعلق فاصوا
 )24 )رک یک ورک RIE یک ورک نیک نیک نوه

 د . رایدید « یدتیا رارف همی بودیا لوزت هلی هلیحدنک ندهعلق كب
 3 . كلوب یزککب زین ۳ بويعا داععا هزوس نالابو شا دا یدبس راد 3

 یسلاومو رضرا ناتو دلا سنخ .ردیاهحاب هلک هدی ککیدب دلرسهسخ و

 كنهعلق . یدابا دسو دق یضوا ید و هد « . مرردنوک هباشاب دم رزو

 لاوماهلجیهدنیارس كنکب ( كيشوش ) بوبوق مدآ زوبیدب هلغغلا ىلعهنجما 1
 حالس هلج بوروس هرشط ینسابقشا درک . یدل | هنفرصت ٌهضِق نابشاو
 هناشاب دیش ندنفا بودنا حتف ماع یهعلق یلصاح . یدتا طض یراتامهمو

 كس ییا ها بوت وقوا یدک فا اا نکا یر
 هنیدودح مجات بولوا یراقلنامداش كنفوتوپوطمظع .یدنوق زادنا كنقوت
 ءیغصو نوبق هجرلکم زو .یدنلوا تراغیالو « لبا كنکب كشوش ردق

 رامدا هتالو « هلبانوحیسهم ربع هلاكنکب كشوش .یدن وا مانتغارطاقو تآ
 هدالح اشایدما رادرس بولو ی ( دشاح ) ینولوت قالود تکو بودک 1

 هعابا نامز ینحهروحوا ندشنند یا ابا ن دالح . یدر دتا ماست

 مشناد رب كلك ۰ تبا تم هلاح كدنا ! اشاب قابا رمد یا » بوقلاق

 كشوش هللاب هللاو » هدوا . ریرو ناما دالج هسرزوا یسعد « مهد ردراو

 هدنسهعلق مه . یدشودراح هنناخ مج تۈلكه وکم هعاق یعاح تسح یب

 درج ذالم اشاپ روالد یلد « اشاپ جاغتک ءاشاپ یقاب لاحرد .یدید « ردسوبح
 هغمارآ ینکب كيشوش هدنسهملق وکم رکسع كم جوا ھا كي دم یی
 . ایدقیج هلو

 غاط ۰ شاط تعاس (۸) هقرش بناح هجرانک یسهرد لاونم الوا
 ناخ ثرومهط ندنراناخ مج . كدلك هنسهبرق ( ثرومهط دبنک )»قرهشآ

 . ردشملوا نفد هدنجا هق رب هدنو بولوا دم هدنکنج یلغوا لافح

 هني ندنآ ۰ راربریو جارخ هب یلکیشوشو هم . ردیوک یلهناخ زوب کیا
 . قدشآ ین ( ییدک ءاش ) بودیک هدنجا ناتسلکنچ تعاس ( ۷ ) هقرش
 ۰ كدلک هنسهعلق (رکم ) بودک هدراز هل یارح ر هدردق تعاس (۳)

 . رارد ردسساس ناورشوت هدهصو رتا ندمان تس کم هماق فاصوا



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱ ۳۳۹
 ۱:2 ۱وک جوک

 ق ردرلهف قازوا مدآ رشب نوا « روا هنر یر بولوا قانق هدر

 هدرارکید به . یحا ردق وصشمانق ی ب لالز بآ یک یسهراب رو

 قوغص هجرد زوب یرکید « قاجیص هجرد رانباق یرب "هرزوا بیترت وب

 فصت كنبرللوق هعلق ریزو نامرف بجومرب هدنداروب . ردادخ عبنم بیج

 هدتعاس ٩( ) بوشآ راشاط . راغاط یرغوط هبرغ بناح بول | ییرلافا
 نونو هناخ ناملس بولوا یسانب نیدلاءاض هدوب . كدلک هنسهعلق ( كنوع )

 هدندار و. اکر هعلقرب هشوک ر اج دما رسهرزواابق نیمی رب . ردشک |

 هجرلدرک ( كيشوسش ) . قدلوا لصاو هنسهعلق ( كيشوش ) كردیكو رايا
 نیدلاءایض اغوا نسح ناطاس هعلق . ردیمسا كغاط ینیدنلوب كنهملق
 هدنسالعا ٌهورذات كناق رب نیلا ۰ شمکچ رس هنامسآ جوا . ردیسانب

 پوطرب ندراصحریز هلبا لاثم ابرد رکسع . ردهعلقرب كجوک < لکشلا عب رع

 رز . یدنلوا هرصاح هعلق تعاسوا ناه . یدلوروق ودرا هدقازوا و

 ناه . رایدالشاب هغ ا كقوت بوریکه سرتم نیملسم تانغ هدراهاک نک الابو

 تیداپش وا هنر مدآ شم يوان ا كو ملیاب ربو پوط میلاب رب ندهعلق

 شیازوب هج بوریتک هبوزاب یتوق راواشاپ دما یدیس رادرس ناه . رلیدحا
 هلبا ناسحا هد یرکسع « هللا نابل ولح ینارصا رتاسو ناریم ریم نالوا یرا

 كت هعلق یوط یهاش لیوطترد هلا نابمرد نماد تاذلا كردبا هدنن هسدنک

 ملیار, ههعلق نورد ندندر | رارپس . یدیوق هسرزوا رلهدسب "هلاوح هنق رش

 ه ( كب عاحش نادهدنچ ) یسهدازم كنکب كيشوش هلاصاب هجثوروا پوط
 .یدنوق ردهلولو رب هدهعلق . یدلوا دص نا لوا كردىا تباصایمهلک بوط

 تونی راتسر راو توکنع ندنرلرب رادهنخر كن هعلق تانغ ندهروح ترد

 یستریا بولوا مظع كنج هجیک رب نوکرب هصالخ ۰ رایدالشاب هغمشام ربط
 دیزکیا نامالا » رادرکه لج . یدلکید یرلقاریاب ناما هراندبو نادند نوک
 اشاب دما یدیس رادرس . رابدلویوق هناغفو دایرف ود «! نایع لا یکاسع

 ندهعلق بوراو هتسوق هعلق هلیسافا نسح یتا هلآ كناشاب « یسشاب كوب

 ینطصمزمکب هجیکوب » . رایدقیچ نهر یراکب درک رادمان ددع ییایراشیط .



 ۲۲۰ امتربع بامرک فاصوا
 یک ۱ ۷

 . ردیا اقسا بوللوا میضقت هراناتسوب هج هدهرشط ندنآ تولوا لخااد

 كنبراج نیعوب یسوق هملق . نه یشرب هقشب ندوص ندصفق ریمد اما
 ید هل . رروطوا درک هناخ زویکیا كيب هدنجا هعلقوب . ردبیرق هنجرخم
 یرلانب . راو هدیرصتخ قوس. یاهو لاغر + زدراو یدسم باک

 یرایکو نوبق كنقلخ . ردقو انب لیتیم هرک . ردیلوتروا قاریوط ایارس
 توارط یک نوک كس ود فرخ لاها رو ا
 . راردنآ

 یعایین با مو مرا چپ كق و و فوق د ار

 تماخ بولک هلیرکسع یدوم لمکمو حلسم كيب چ وا ندنفیدلوا یساولربم
 ها رزو نامرف نوک لوا ..یدقوض یل هتشاب ردا اشک. | یهرخاف

 كسب چ وایللا اشایدحا یدیس رادمدو اشابقاب یجهخرج ,ینارآ کت هتل

 راپ وط هئوسزلق ییا ۰ نز برض صاف با نوا بواوا دادرس هرکتسع
 هحوتم هنسهعلق ( كشوش ) ندساخ هعلق كردا انو اعد . یدنلوا ناسحا

 ندنآ . یدلاق هدنسارخ سنخ هلرکسع ردق كيب نوا نمدنقا اشاب .رایدلوا

 یرار موروجوا بوربک هنجا راغاط یلاق پراص هقرش بناحهلیا رکسع هلم

 درک یلوا زوب کیا ۰ هلدلک هنسهمرق ( كيصاخ ) هليا روبع هدتعاس )٩(
 ندلاءابض) هدتعاس (۸) هلبا لتآ زاهش زوکیا رفح نداروا . ردییوک

 ناحابرذا بولوا یسانب نیدلاءاض یرادمکح ناجایرذا ۰ مدلک هن ( یسهعلق
 هردیدودح یغاحنس سنخ مورضرا . ردنتم دسو ناصحنصح رب هدنک اخ
 یراحاتفم نودا تعاطا یسلاها هدنحتف ناور . ردراو یلارفنو رادزد

 . قوب ینالف « یرادرس . راردب رب ندهیفرع فیلاکت . رایدرپ و ههاشداپ
 ناخرب . راو یرلوا یناستح یلوتروا قار وط یرادقم زو ىلا ۱ یماحر
 ردقوا ندشنداوا ر ناتو ناتسکتبن .راو ى٥6 یللا یی: ق

 . ردرارا رداهب « عیحش تیاغ یقلخ اما . ردلکد رومعم
 هدنسرآ یشرب ناو هلا یر شرم ا ع باد فاصوا

 , یا« شب هحلطاو . ردبرق هنسهعلق نىدلاءابض . ردهحیلپا رب ريسلا بج او



 یمهمانتحابس یلح ایلوا ۲۲

 )96 )< ) )کیک KII KDE KDE )کیک ۰ )مک )بک )یک )یک )< )»کوک )< یک ورک جوک

 رج - یسایرد نالک ) هلباهطساو واو هتسرهن ( روک هکنز ) هدنتل | یسهعلق

 كال لوک كس . ردوص یلههرض هدرهنو . رولوا بصنم هن ( رزح

 . ردیا شورخو شوج یک ارد هدکدتبا نوکوس یراق

 اشاب بوریدتسا روبع ندنسورپوک نابوج وبیرک اسع نوتب هدنوک چ وا
 ی م( فرا لوس ) هدخاس (۷) ندا . دا یدک هلنالا یغد

 فترانالوا نوک ینا لوا اوو دک اچ یغاحنس سنخ ۰ هلدلک هلام
 ا وک 6 ل هل ناروا یدو کی هد آ
 RT «ردن وفدمهدن | ناطلسهکیدناکهنسهرق ( ابا یلوزوق )

 . ككدلک هنسهعلق ( تخ ) هدتعاس () ندنآ

 یسی۶ ك (نسحنوزوا ) ندنرارادمکح ناجماب رذا [1]  یسهعلق سنخ
 كتاف لزا تعاطا ضرع یدارک ۱ یرلهرکوص . ردسانب ككروناش هاش

 یب قاحتس هدنتلاا مورضرا الاح . ردراشعا ماست ههاش ناعاس یراحاتفم

 چا هدنساول + ردها ٤۸٤ ۰۰۰۰ یصاخ ندیهاشدا فرا فا برایت

 رکسع كيب کیا هلبرلواهبج هرزوا نوناق . ردراو رایت ( 2۲۵ ) « تماعز
 .ردبرادرک یدو یسلج .رایدتبا تکم هدنراهممخ هدودرا هارهلک تولوا "

 :«یرادرساما. ودراویارفن هفلق ,یرادزد . ردینامسآ یاضق قله | یللازو
 ١ یسهاس دنول اما . ردقو نالف «یفارشا ۰ یستفم « یرادضتک
 ۰ ردو

 قانوق چ وا هب ونج بناح هللا تعاس ندمورضرا - یلاکشا كنهعلق

 یروس سنخو , ردمیقتسموتساریند ندنرسج یل هقلح نوتلا اما . ردرب

 . ردراوتسا هملق انبیدادش « لکشلا عیهدنرزوا ابق نیجلاب یهدیلاع ٌةتشیرب

 . ردشلوا عقاو هدر روقج یلهلاوح . هدنطسو ات N یارب

 . راو یسلاوح یلایق نیمار . ردرلابق نیا ش رس هجوا یناح یه

 یعاشا كنهعاق . ردا نابرج لالرز تا ر هدورجحما قرش كل ەعلق

 اکا وص روک ذم . شبا اشنا صفق ریمد رب داتسا_هدند راوبد « هدقرط

 1 ارادا زک ع تنساضق سنخ هدنغاحنس مورضرا هذه ةلاحلا [۱ ]



 NOE یسیربوک نابوح « بامرک فاصوا

 یک یک یک DDE )یک KEDE NEM بک DEDE NDE )رک SDE یک DIE SIE SIE )و9 SIE SDE یو ووک جیوه یوم

 عطلاکدندنتفاطل كنساوهو بآ - درامد ا تود یک

 داوت هداسا ع كار دفا یمن ارمش نطلب اک .

 هعلقوب . ردراشمتا نونف لیمکت بوروک عفن تاوذ هج هسیا ندیعفن « شما
 تابوبح اما ۰ رد دراب هیاغلا ةياف یساتش تدش . زالوا هحنابو غاب هدقارطاو
 رادزدرقخ یتح . ردهحبلد ینانویلاب نکل ۰ رور تی و ناوارف یلوصحم

 :یداواراطهمشابناهح مرک وص تعاس مراب .مدشع لا هلککا ربطف هدنسهناخ

 مور ق نو یک

 هدنکوا كراراود کهدنناج هلق كطابر یغاشآ وب س بامرک فاصوا
 هل رل ٥ رص تخ هەق . ردهرزوا لادتعا تباغ یرلوص . ردراو هحیلبا ددع ید

 یربیه . ردراو رلهحیلبا رانناق قیجآ یتسوا هدددع زکس . ردرابامرک ینم

 راتفرک هراضم یسی رب ندهیلها تاناویح ین . ردعفان هتاناویح نوکر رپ
 یراوص هرابابرتو : رولوا بالافش راشا لغ داو تقوی

 تحب . راربرجا هرانالوا التم هنضیم ماذجو برج بوروتک ابا رلود

 هب هرکس ندا اشم هدیریت قم رد رانا یوا ر

 زوب یساروب . كلدلک هنیوک ( اغا رفس هدتعاس (۳) كردک هقرش بناج
 بودیک تعاس (۳) هقرش هني ندنآ . ردتماعز بولوا یوک رب یهناخ

 هدنیناج یسهعلق نسح كرىسج هدارو . كلدلک هلحم مان (یسیریوک نابوچ»
 . یدلرک هن یشراق رکسع قرهنلوا تکم

 نابوچ نوجکیدتا انب كلمو, ندنابنابوچ لآ ینوب -- یسیرپوک نابوج
 ربریو ناشن ندحزق سوق هدنرزوا یرهن [۱] ( ضرع ) « رارید یسورپوک

 بودبا نوکوس ندنسالبب ( لوکگیب ) یربن ضرع . ردامتربع هرظنمرپ
 (فترا)هرکوش . رک ندنتلا ك ( درک ذالم) كردبا نایرجیرغوط هقرش
 زو هڪ . زع ندنسوربوک یهقلح هلا روبع ندنکوا یراهعلق ( ڻسنخ )

 ( ناور )  ردبا روص هد ندنسوربوک نابوج و كردا اوراواقسا یارق

 هنبربروتندبانایرجندندودح هیسور - ناریا کیدمش ییدبدیرین صرع [۱]
 . ردیباچ ( یسارآ ) نالوا قالم



 یسهمانتحایس یلحایلوا ۲۳۳
 )یو

 بناح هکزدراو یسهعلق جبار یم هرزوا اق نیا شمکجرس هناس ١ جوا
 کرک هر . غلط یسهیهزب كناسنا هفقاب یغاشآ ندهحیلبا ندنسقرش

 رادزدهدنحما . ردداش نکس راد هعلقر رزکب هناشکهک تاهم شمریو
 ناور جاف . زاماقیج رام , تآ کوب . زاملوب هسمک یرغ ندنذومو ماماو

 دما كلم . ردراو یرصفر اغاهح رصتحو دفم نوجا عبار ناخ داص

 « یجناشنهج وق » هکیدلوایناشن رادحلس هدرصقو 0 هناور نمدنفا اشا
 ید رزفا یا دام نسیم مرار کر . یدنفلو تریش ها

 قدنخ . ردعدآ كم رادام ًارتادهعلق جاوب . یدنلوا لزعندننیدنابناغرو

 یسلوح هدنفرط لاش كنهعلق جاوب . راو یسوقریمد رب رظانبض . ردقوب
 ةعلقرب تاق کیا طقف . ردربقا یسهملق طابرشوراو یناش| ندنآ . راو
 هحیتنالوط ندمسم لکش . ردعذ] كم یا یعرخ زاداما یاد ..ردمظع
 زکسنوا یراراود اما . ردناباع یک وغوقضاس هکردانعر ٌةعلقرب ان ناکنس
 ردنا ا تباغقدنخ هدنفرط چوا .ردراوید کیا کل. تنو نوشزآ

 ندشیدلوا نامز یلوصوقاما هکنوح . ردقو یتشخ و فوخالصا ندنمشد اما

 « قاتابام . راقبح یوص هسلزاق عارذ رب . نمم ا هی ا ند

 هدقرش . ردوقيظع یلدانق ریمد رظان هبرغ یسوبق مورضرا . ردرپ قاتیچ

 ۰ یرادزد « یلوق زوب یدب . رددودسم یسوق نرغوا ۰ یسوق هجیلبا
 روهدشم ء ردراو یرلیوط كحوک « كوم هراب شعلا یسهناخهج فلکم

 یفرطهلبق . یدشمیا نایصع بولآ یهملق وب هلففلا ىلع هلا هلیح اشاپ هزابآ
 ردقناسقط زویشب هدنجا هعاق . ردقلقانوق یدب ینلن وزوا هکر دبسارح ناساب

 زوقطو هل زوقط هعلق ۰ ردراو یراوا شق رکراک « یلوتروا قاریوط
 . ردارح

 قارپوط « یلهرانمرب ۰ رد ( یعماح ناخ ناملس ) ینلکم كا كنىراعماج
 . راو یرصتخ قوس كرش . ردعماجرب قجام | ۰ ےدق زرط « یلوتروا

 ور ناب تم یار یو یاراع رایو ناتس اما
 رورنه « راراب « رادمان ۰ عیحش په یتاخ ۰ رددودسم اکا یماح نکل



 “۱ لاکشا ككنسهعلق نسح

 ۱۰۵6۰۰۵ < کوک ) یوک )ووک جیوک نیو جوک جوک

 كنکب عانس نسا هدننلابا مورضرا ۰ ردشلدیا طض ندندارک | کک

 )۰)1 رده آ (۱۲۰ ۰۰ ) هرزوا ناملس نوناق یصاخ كنکب ۽

 یسدثابزوب «یسیشاب یرچ « یسکب یالا . ردراو یراجت ( ۲۲۵ )
 هلبنارفن هعلق فصن بولوا رکسعزویشب كم هلبراولهبج هدازغ نیح . ردراو
 .هملقوب مارتحالایذ یاشاپ هک اتقو ب ةمظعلا . رایدلک دادما هلینامرف اشابو
 تال | اسو پوط میایاب رب ۰ كنفوت میلی رب ندهعاق یدتبا تکم هدنریز

 ی ردنمس یسهعلف نسح . یدهرنت رترت ناب نمز هک یدین كنج

 وار و لالوهتسمدبوروک یلاحو یسدحابا م .یدلاف هدنحا دورگ

 بوردنوک یرتهم مارب «فیرش "یدلروم هنرادزد هعلقربدتوطسرا یاشاپ

 -هعلق « یتسلوا هداما هدراندب حالسرپ كركسع هل « یتسلدانود هل كنهعلق

 .كره ربتک یدمح كنانلک مدرب بودیا نینم یهناخهج هدنکیدنک هنساشاع

 .معاشاب هرکوسندیدنکیا . یدتیا صا یتسادیا یسینامداش كقوتو پوط
 .پوط هلبا هللا هللا یادص ندهعلق نکردک هتتفاض كنکب نیساپ هلیسحلبا

 .یه » بولوا نهدرب تشکنا یجلیا . یدلوا هتسوس هجوا یرلادص كنفوتو
 هرکوص . یدد ۱۱ نکلا هدا آن نف بي ۱ هاش ناز و

 "اقلوغ وط یسرآ وق کیا هدنزوب جا كنسوق هجحیلبا هجنربک هبهعلق

 هاشرللوق هل نیم هليا حالسو تالا ۰ نوک انو او
 4مالس ردق هب هشراو هب هعلق جا ات ثاف ردنا تاق هنیراسیو نا كهار

 كنەعلق هحنقبح هرشط بونلوا ادا یزام هعم هدهعلق نورد . رابدروط

 .جا اشاپ . یدشلدبا نییزت هلراقارب نوک انوک , هریدنالف یراورابو جرب هل
 ییراهلکق رهریدتآ ینیراپوطناملس ناطلس شیراق ترد قرق بوقیج هبهملق

 :هسرادزد هک بتوتوالوات فاتح لوح ۲ یدر دشت هنسورب وک نابوخ 0

 . یدلک ههدرارس هليا یالا هنناشاب . یدنلوا ناسحا هرخاف تعلخ ورب

 ه یریادختک هاس ::یراد مم یرحکی < یسضاق قله | یللا زون اوم

 . رایدپ وا نیمز بولک هباشاپ ینابعا راس « یفارشالا بیقنو یتفم
 .هدننمادكغاطرب هدننناح لامشكنسارح نیساپ -.یلاکشا كنسهعلق نسح

 یک



 یمهمانتحایس یلچابل وا °

DUK DEDE BIE DEDEDE BDU DEDEDE DE DIEDEIEDDDIKDIDI RIDINهم یمصم یم  

 تیاکش ندنکب كيشوش بوروک یرکسع لاثم ابردوب یرلبیحلبامح . یدلوا»
 . رایدشود هنسوقروق ردا هرصاحم یناور کلب + رایدلوا مدان هسرلکدتا

 حلسم كيب یشابیجوق مان (انانسح یلتآ هل ) هدنسبمرکی كيا هرکوص
 اشا دا یدیس . یدروتوک یغاطواو غوط بولوا یقعانوق هلیرکسع یلتآ
 یاشاب نوک یستربیا ۰ یدللق نست ( رادمد ) رادنود اشاب قاب ۰ یحهخرح

 ,ادعالامعر ىلع هليا نیدحوم شوج ندنناضق « دن غوكو راکماک

 .یدنل هریخ یرلزوک كراشاب لزق ناوبهدهروچ ترد هکیدننایظع یالآ رب

 لزنم قرهلي راو ها مان ( یوبهود) هدتعاس ( ۽ ) هلتکرح هورک هورک
 هراناریمیمو اصا هل بودیا ثکم هدنغاتوا رادقمیلاع یاشاب . یدنل

 یماروب . یدلکج هنهاکرخو همیخ سکیه . یدادیا لذب همیظع تفایض
 هزات نمرات[ كره . قوچ ینو لفرت و تانابن هکردنوماهرب رازن
 نشق اما . ردسادتنا كنسارح ( ناسا ) دوهعم ینارو . رابدلو تابح

 ینابطیتح .رولوا كاله نابراک هج هدنجا یبتوغیچ .راق یوب هرانم هدارو
 نیت رب د ا دادا تاور نوماقآ یر نوب هودوب اشایدمت یصی

 . ردینیوب هود زسنامارب هلیوب . ردشمک هنلا شاعم دب شابلزق هعلق لزوکوا
 هزب هدنو . كدلک هنسهرق ( ىدا رفعح ) هدتعاس (۳) هقرش ندارو

 هسک جوا « مالغچوا « تآ رب هیاشاپ بودیا همیظع تفایضر یدنفا رفعج
 بناح ت ندنآ . ردبوک نادابا و رومعم یهناخ زوسخوا . یدربو اباده

 هنسهعلق ( دابآ نسح) هدتعاس ( ه ) هلتکرحهدنجما یسارح ( نیساپ ) هقرش
 . كدلك

 وزرا یا نا تا ی ال فاصوا

 ( یسهعلق نسح ) نوجیکنا . ردشمتا انب ًاددحم ندنفوخ حتفلا وبا ینوب

 شمکچ رس هک الفا بورپ و سک وک هدنسارح نیساپ . ردروهشم هلبماخ
 فسوهرق كرهبداهرصاحم ارهقو ارج ندهرکوص یسارو . ردهعلقرب ىلاع

 نسح) نالوا یسهرادا ركل كتساضق رلنیساب هدنلخاد یغاحنس مورضرا [۱ ]

 . ردیسهبصق ( یسهعلق



 1۹ رفس هنیرزوا یسهعلق كيشوش

 روزراطلنت ابا .یدنه .ردنوفذم هکر ها یک ۵ عفت م . امناهج (یزاغ

 یلاع ۀقرب منصمو دمآ رس هدنمان « دینک یلشوگ » هدنسویق زیربت. هداروا
 یر دو نامل ۰ شعآ نوتسم هاش رک اا ت یف نامز ء رو
 . لب زا ( دوش ناطلس ) هجهداس هدنسهفودنص كنس . ردنوفدم هداروب

 ردرلنو یراسلترپش اما . راو راتراز قوح اهد . قو « یولنع»

 . یلاعت هلا مهم ر

 بس.

 زع رفسنالوا هن رز وا یسهعلق كشوش مدت اتسد دا مو رضرا

 .(كیشوش ) نالوا هدنجا رلغاط هدنسوشراقیونج كنیر (ضرصع )
 یسهعلق(ناور)كمح قرهلوا راغم هحلص بودا نایصع كنکب یسهعلق

 ناخ ىلع )ياخ ناور یدشا تراغو بهم یرار ضع ندنسحاو

 رهمانملظت . یدشلریذلس هلرابحلباو همان ندقفرط ( ناخیلع جنک نلغوا

 .یدلرب ورارق هرفس . رایدتشا هرواشم ناوند بارا چ یرهنوا تارف

 ؛یرامت بایراو تماعز بایرا « یرلاولریم نالوا هدنراقاحنس مورضرا هل

 .قاحتنس ::یدنلوا توعد هرفس راه کا فک فما لق

 . یدالشاب هفلوا عج هنوکن دنوک ر کسع بودک رایشاب یحوق قاجنس
 راقو یلاع یاشاپ . رایدلبا ثکم هلی راه 6 تو هب هدنسارخ دبنک لشوک

 هار ګ روک ذم هليا یرکسع كمبترد « یسهحشراصوناکس قاریاب شمن یخد
 یحتتک الم . رایدروق رداح هنفارطا هدراناریمریم . یدلبا زک ر ینعملمرتج
 «اشاپ جاغ هک اشاپ قاب لوزعم ندقارع یفادنرق ۰ اشایدخم هداز اشار
 زونه .اشاب ناّهع یرادرتفد مورضرا هلبا هاب « اشاب روالد ید یحروک

 ریسا اولریم روالدو عیحش شمقیج ندصاخ مرح هلبا قلیشاب ریکنشاچ
 یردابرهش نولاق < نارعمریم راو اشاب د>۱ یدبس یزاغ یساشاب موطروط

 .رکسع كيب یتلاشع یسهلج بودیا ثکم هجشرارب وار بیترتلایلع هرزوا



 یمهمانتخایس یلجایلوا ۳۱۸

 )یک یو DIE IE یک یک DRIE DIE NIE نیوک )یوک جیوک 1 یوم یوم یو جی

 ندننورد غاد هرکوصندیموم ترضح « شلوا رمعملیب زو هج . رلرید
 . هداتشو .تفص یرف الح . شلوا نک اس هدغاطو كردار یرصم رابد

 . یدروسب « . رانیاق بوکج یلاذع منهجهابب ینارت «رقوق یک ( هشال ) شل
 ۰ مدلاق هدنجما تمو تربح ربقح

 ےس

 ماظع یانلوا راک هاکترایز فاصوا

 راونا رظا « تهرط رارسا نزاخ « تاماقم هسا « تامارک هقرد )

 ۰ ردمیهار | یراف رش مسا ( یرابل اة ر ەبلع ینوزاک قاحساوباخشل اتقیقح

 . ردشلوا قتشم ندردام حر هدنرهش (نوزاک) . قاحساوا یراهبنک

 یسهدلاو كقاحساوا هدقدلوا فرمشم البا مالسا . یدما رابرهش یساتآ
 ندنوک . ردشمصاپ قابا هدوجوماع هدنناضمر یکیایللا زویجوا « شلاق هلماح

 هتحایسر یعومع . ردشلواباطقالاتطق ردا قرت هدهنانفوص كلسم هنوک

 زرت بولک همورضرا هنن نداء رمملا ماقم هدهنرداو هسورب بوقح

 قآرب . ردشملما ذاختا قاب رارقلاراد یمیظع "لقرب هدنزون ما كنسوق

 .ردروک ذم هددلج یجنرب یسهعقو هکردراو یرادهبرت نوتاخ طقف « یللاقص
 وا (اشاب یضتیم دیش ) نالوا روصح یا یدب هدناور هدنجما هقوب هنن

 هزابآ یلوتقم كناشاب نیسحكنلشد . ردنوفدم هدنجوا یغالا كناطاس قاحسا ۰

 یاما عماح ولوا) « ( یدنفا زب نعیماما عماج ولوا ) .ردنوفدم هدن | هداشاب

 هدنسهلباقم فارس اغا. ردراو یراتراز هحورا هدالراتاذ مان (یدنفاینز

 هدنبنج « ( یونزغ دوم ناطلس نب مساق ناطاس ) هدنجلا دبنک یرویسرب
 (ہدددمحا یناخلک)۰ (اشاب یلعل ) بیرقاکا ۰ ( مناخ هزوربف ) یسهربشمه

 موح ص ) هدنتسوا یسهمشح هود هده رشط ندنس وق ناحشزرا . ردرانوفدم

 نعردب .هبلع هلل اهحر . ردنوفدم ( اشاب ییطصم هداز دالوب ناح دیش دعس

 نح رلادبع ترضح ) هدنید یناطیلرک ۱۰ یدیا یتتمیب تمعنیلو كریقحو



  ۱روعاب نیا ماب بقانم ۳۷
IERIE RIDE IERIE NDE 

 ییا یسالعا هورذ هکنوج . رلرید ( غاطلرک ۱) هنمسا بولوا دنلب هوکوب
 . رولیدک ندنآ هنتسالبا لوککس ء هنتسبهعلق رک ذ المو سنخ 6 ردلاتح
 رطخم امد كمدا ندنسهحشار یحیج ابتوت هلبا یسیودا امکح هدغاطوب
 راودح ء دنوار . هر « یژف . هحیلدوس < نقشا « یسایر ۰ رولوا

 . رددوجوم هدغاطوب هیودا راس ولرد كسب هو هرت هاش « منصلا عوربپ

 هلا ليم هتیزوک كربایلغ كلهنس قرق بودیا عج ایتوت هدارو رالاک هج
 كعمو لفس لهاخ یللا زو , ردنا شور یا لوا و  وع

 رومشم یسهنن ۰ یرقس « یلفرتو قیاقش ۰ یی رذ : یسهلال . رولوا یسمور
 . ریو تابح همدا یشوخ یوب بولوا

 ندتآ نکرانیوا دیرجهدننماد كلجوب نوکرب -- روعاب نبا مو و
 ناه .یدحاق ود ا 5 7 ناسهدنق » تولا ینشاب زد مدنل کت

 . مدشود هنسهقرآ هلمرامالغ چاقرب كرهنب تار کید بوق همشاب ناس

 . مدروک ربقرب نوزوا هدلموا . مدلوا راوس بوتوط ینا ہدلج ةورذ ات
 هجهداس .مدهلبا توالتهشاف نوحبحور كرهبد « .ردنرابز ولوارپ لعا هللا »

 دمآ رس رر هدنراجوا یغابآ و شاب + یدلک مدآ ناسکس یدق . مدالعدآ

 ردهار درب نکیا لوغشم هلیساشام كنرابزوب . شملیکید یروبنز دومع

 ینمرلنوروب مرامالغو نب ندنکیدهلیا تسمرس یسکیه . یدتوط ینلاتروا

 رانیق روقلوب « هدر قاریوط ؟ ےهروک هن . مدتبا رظنرب هربق ۰ قداقیط
 بحعت قوج ندنوب . قاریوطر, یلنارطقو تفز « روهنباق رقف رقف یک

 یرجا ندنسوق زیربت هدیورغ تقو بولوا راوس هزعراتآ هنب . قدلوا
 کتنا هله.! هغلغاص کش و هدزمفیدراو هنروضحكناشاب برغلا ده . درک
 ءالوا هدنغاط رک ۱۰ مداو : لی . ریدروس «؟ یکودلو ا هلج
 هیاکح یک مکیدروک ی ربق كرهبد « مدتی ترابزییربقرپ نوزوا كنبرب ندهللا
 هداروا هدناذ ماع مان یدا رفعح لمورضرا ندنفصمو فلؤم . مدا

 . هما تراز یخدرب یربقوا ! یلج ایلوا « نیقاص » هلبا زاغآ هزوس . یدیا
 (روعانا ملب) اک ۱ هکردشمتکز سنام هلیساعد دب ك (م ع) یوم ترضح

 )و2 یک یک یک یک



 یس همانتح ایس یلچایلوا ۳۹۹

 نحرلتآ بولوا نارابو فرب  ارو < یک * قرب و دتعررب نکیا هدزوم

 .رایدزکنادرکرس هلبوا نوک نوا «شب .رایدجاقردق هرابوک راوجقرهناشوب
 « ؟ ننسرولک ندق » هشیوردرب : ردلثم برض هجهلوش هدسان هاوفا یتح

 . راشعد « ٩ رد راد هنوا » ۰ شد « مرک ندشتحر فر » . راشعد

 هشداوا زاب هدنآ » . شعد « . ردمورضرا نالوا مولظ هرا ندقوغوص »

 یا رو وقع یک ر نوا اود - اتفعد هک یدک تساز
 مکان یو ا ی 6 e . رايد د كجهلکز اب به قلخ .مدلوا

 نکس .شلاق بوکوط هدقلعم ن ؟رارحص هماط رکید ندماطرب یرب كنیدک

 هرب یر وام بولیزوح کوط Ea مزراوخ زورون هرکوص ندیآ
 . ردلتم برض روهشم . رشود

 لاحرد هسشباب هنسهجراپ روعترب نکیا شاب ىلا كمدا رب لالا ةققح اما

 هلی زوب یسی رد لبس قحن ا . زالوا یلاحا قمراپوق ندربمد یا . راکوط
 ربرهمز هدقاحقو قازآ ! رول هنلوا صیلخت هلا ها دود لا ندنها ندکد

 روط ۰ ربسا ندرب قانوق کیا یراهویم . مدمروک اتش تدش هلیوب ۰ مدرک

 4 | رب یمه یعوزوا . یسیصیق ۰ یسلاتفش . ربلک ندناجتزراو موط
 تالوک ام یلصاح . رولیرو هه نوا زو راقو نوواق هبارآ رب . رولناص

 . ردقالبج یراغاط هلج . ردقوب ینودوا نکل ۰ ردرهشرب ریظنال ندتتهج
 ندرلغاط یهدزب قانوق کیا . ردزوجوا نودوا هم اد تمکح اما

 قرق «رولوا هدنیوب نوشرآ قرق . راربربتک یرلکرید یک ر اربد ( نارک)
 یراهود نابراک هل نلک و رعوک نوجما ینودوا كناشاپب . رارریو هبه
 هودرب . ردراویساغا نودوا هحهقش . ردنوناق « راربمتک نودوا رفس ررب

 قوج یرلرغصو نووق كنبرلبلرب اما . راریریو هه زوتوا ینودوا کوب

 یرلقاجوا هاج كنساباعر ارقف . راراقاب یک هزت رغص یرلارقف ندنیدلوا
 ما یرلهناخ بوروط ناوبح هدنراهروح ترد . ردهدنسهتروا كن رلوا

 . رشي یرلککااو یراهسیره هدنرلرونت . رولوا یک

 ۱ ا دات کیو را عام لکتقاسوا



 ۲۱ ۵ مورضرا لها لاحو ناسل 0

 یسلح رمع طاطخ هلصوصخ « یتفرعم باحا . رارایوس هرزوا تغالبو

 بش « دروق باصق افصاب هز حادم ینهحنلک | كفراعم بابرا ۰ ردروشم

 ینو هدنناوخ یدرک اش یحم یلرکب راد ۰ یلغوا یللیدنق زاب لابخ « زا
 ذجحایناخلک) ندنووذم و ندنرللاح لها .رد راتفرعم لها روهشم كا یلج

 (هددیایص ) ۰ یدریراو هژان باوخ بورک هناخلک لتا مرک امرک ( هدد
 ییرابحاص مرج ینوک یسنریا بودیا صالخ یهانک ین جاقرب ندنلا دالج

 ییهالک جولفم یلوقرب تاذو . شمرردلوا بوروا هلحباق هتخح قرهلوب

 ناب رع هدنشدق مورضرا ( هدد رفس) . راو ینامارک هم بولوا ناجرپ
 ئدرز

 هرذوا ترفو یراناتسوا عم اما ردیناک اتش تدش هجرک مورضرا

 ةعساو » . رولوا قوح یشیرح ۰ یناحدابو ان « یزوراق ۰ ینوواق بولوا

 .ردرادلوصحم یخرا . ردسارو ماتر یراکدید « راعسالا هصلخر . راطقالا

 «بوعهو بوخ یسهقف «روہشم یلالغ ریاسوهطنح < رومعمیساو تالو

 یراهناونویع كيب هج « ناوارف یراتمعن ۰ رثاکتم یناکرب« رفاو یراهعرنم

 هودلالا لاع هک قلزوجوا ردق لوا . ردنادابآ مور رهشرب ناورو یراح

 رامجرب « هبه آرب یی تآ کیا ۰ ردهشورغرب یراح شب كیادغب یک یشید
 .نوهبهقنآ رب كما شان + صاخ هناد شل نالوا هفرب ردیف یا هرآ

 . هه آرب قوواطرب « هبا رب ینا ربفیص < هبهقآ یکیا یسهیق كنتا نویق

 واک یلغای مهرد زوب « هيه رب یزالپ نیجرکوکرب ۰ هيه | رب هطروع قرق
 تدشهحرک .هللوا ساق هرات ون هدتالوک ام الی . رده هما رب لروح رمتف

 غاب دارم یجاح . یسهجناب یارس اشاپ اما ردقوب یسجاب و غاب نداتش

 جنت ادو یک اب سوردب تک لغوا یسنکیآ نفک  یناتسکو
 اجاح ۰ ردروممشم یرالک ق طم كراغاب نالوا رکذوب ۰ ردراو یراغاب لک
 هدنرلهریسم . قو یسهوسم هقشن اما . ردراو یدومرا طالخا . یسالا شف

 ء رکا هديا ییا ندنغیدلوا یتق یشق . ردناوارف یرلجاغآ دوکوسو قاوق

 هام هدهنس مزب ۰ راردبا رابنارد روفلا ىلع « رارکود بودیا مج « رم



 زرت هدنسهلیق كتهعلق . راو یزلوق هبرت هدنرزوا هارهاش نکل . ردقوب
 قرهلل وا ترشابم هنساسا هعلقتاقرب ردق هبهجحنراو هنسوقناجزرا ات ندنسوق

 .ردشمامهلوا ربسیم یماعا هدهسیاشمقیجهنیمز یور ینوب مدآ رب یرلر, ضمب
 بونج . یدرولوا اهقهق ةعلقرب مورضرا هسلوا كج هدا ماما رنو رک |
 : ور یراوص بولوا هدنلخاذ هدیه یتا رازا زذه یدب یشوراو

 ندنسهلحرلکولود « ندنسهلم یحاغا رادهدنشابرب ابر ( یشوراویسوفزیرت )

 یجروک ) . ردشوراو رب كوس كب رروس ردق هبه راو درک او

 ران اکدو هناخ كس هڪ ہدنحما ںولوا هدنتهج لاش كنەعلق ( یشوراو یسوف

 بولوانک اس هدنوب راناکرزاب هلمح .ردهدهلوا رومعم هدالاح . ردراو راناخو .

 «برع هدنسهروح ترد .ردهدنو هدالوموک غیدلوا یک كریقح .رارروط

 ییمزاولوبناتسا .راو یرلهناخ كنبراناکرزاب نخ .یاطخ « دنس دنه « مج

 اریز . ردکوصوک مورضرا و كورم وک كاتيا لا هک وص ندنکومموکا

 هدنناج قرش كنهعلق ( یثوراو یسومق ناجنزرا ) . راردیا تلادع هنب راج
 و . ردشوراو رب هوس رروس ردق کو ىلع ا ندنسهمشح هود

 یرلاسلکددع چوا نوا ندنغیدلوا نک اسیسااعر ینمرا هلک هدراشوراو

 ەنىرلشاب < رارک هقوج"یوام یرانلک یرابآ دارانو هرزوا یراشا . ردراو

 تاغ . رارک قیراح كزان هتیراقاا بوک هک ل اش یرلاندا . زلراراص کش

 راج رازا ضایب بولوا یلشاب یعی یرانیداق ینمرا . ردراو یسالعر ربجثر
 هیقاط شوک « نوتا « ابید « كنرسیرویس یرانبداق مالسا .رارونیروب بش
 بوک همزچ یراص « ریشقاج هفیطق هنب راقاآ . رارونیروب رازا ضاب بویک

 « نوکزود یرلهحهلو تالک بولوا انسح هباغلا ةياغ ۰ راردبا راتفر هنبدام

 كيب قاشع . ریدیقراص ییراراکشم یوسیک . ردنونکم ردكنرمه یراشید
 بولوارمعمو نسم یرلککرا ندنتفاطل كنساوه . راریدقا هنیرلودنک هلرناح
 .رارولوا شلاق ندتحاصم .شمتهزو یرم « شمتِک یوق ,شمتک یه

 ' « ؟ كذبا ادراح » ۰ زدهدادا وشیراناک  مورضرا لها لاحو ناسل

 تحاصف یلاکو لع لها نکل . راش یک كنوب اهد « ردکعد ؟ كدیا هدمرن
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 ۲ ۱ ۱ یسهرباسویساوه و نا «یسلاهاسابل كمورضرا

 نسم .هدنز « یو هتروا « روربنت . تسردنن:. راو هدرامم قالود هلوک

 هننلایوق تباغ . ردرلمدآ زویروکو ردا به یراناوج و یرامدآ

 . رترولوا

 یرانابیص ردق هبهحشراو هنشاب سم ندنشاب نوا یرالزوکو دزوک

 .:نوناللاقص نم تزلوا لاو جدر روا رک

 .ردرلمدآ مهفلا کذ ءقولخ + میلس ۰ ملح یسهلج اما . زارولوا یلیق تباغ
 . رارداراک بوک هرخاف هششاو رومس هقوح یراناعا س یاها سال

 فرح لهآ یسادا ۔رارک نات سانو و ااا

 . نادا تکو راک بوک تماخ یصافو اقو اع هترارزوا بولوا

 یادواح تابح م د هکر دفطل دفطل تاغ یناوق یا جوا ج یماوفو بآ

 یراکس تنح .ردعفا تباغ i و A ا لالز یوص . رولوب

 رهش . ردیا مهف یتیآ « یح "یش لک ءالا نمو » نجما هدزوم ندوص نایند
 ندنساتش تدش . ردهدیعیبط ملقا یحنشب « هدیضرع میلقا یجنزکس نوا

 لباقم همت هلیکرب . رولیدبا رابنا رد بولوا لصاح هدنوک شعلا یتابوبح
 . رولوا ییادغب ورد ید . رروتک هلکزویسیراد هلکرب .ربرو هلک ناسکس

 یسبجوبق « یسیزرت -- یراحودم كنابورشم « تالوک ام . میانص
 .راردناهجروهشم یرابحیلق یلدا ( كرم ) « ( كرش ) . رارولوا داتساتیاغ

 یهدنرازازاب , یمرو كەز یاد ی ےک ر قوواط ندننالوت اب

 رونت ءیسهجاب  یسهنک ۰ کما صاخ جالوقرب < کروچ یلغابو ضاس صاخ

 ماوع « یسهلش با ۰ ترش ساسو ندنتابورشم « یسهسیره « یتقشا < یاک

 . راردناهج فورعمو رومشم یسهزوب

 . یرازنج ینهرکد یشاب رازاب « ینادیم دیرج - یرلهریسمو تارام
 یحروک . یسهکت یزاغ نمحرلا دبع < فوک, مودوموا ۽ ینادیم دیک یلشوک

 . یراهربسم ینا.دبم

 برع « قرش جراخ ندنرلوف هعلق ددع چوا .- مورضرا عیاوتفاصوا

 یراروس هدنراف رط ترد .ردراو یرلشوراو اعر زواحتم ی چوا هدلاشو



YYیمهمانتحایس یلچایلوا  

 )و9وک بوک )یو یک NIE )کوک هیوک ۱92< ورک و9 هک یک هک و نوک وکیوم )و

 ان وت ( یماح یدقفا رفعج )۰ ردیلصم هنافلا ةباغ یسلاها مورضرآ ًاتاذ

 یرلهرحن هرزوا دیدج زرط « یلوقرپ « ییهرانمریالاب . ردعماحیلالاوهقرب
 هلا نوشروف راهف هله . ردعماحرب حرفم « یلناورداش یعرح ۰ یلریمد

 . ردقوج یتعاج هکردراو اهد عماح رب دق راک هدنجا هعلق . ردروتسم

 نوشروف « ىلەق رک راک . ردراو یعماح اشاب یراشط ندنسوق ناجزرا

 هرشط ندنسوف زرت ردز | یتعاج.. ردعماحر برعییهرانمر ۰ یلوتروا

 ی وچ < لمراسر < ردزاو مع افشا دن یورک ٩ هدنراک قد

 ندراعهاجوب. ردقوچ یتعاجاما . ردعماجرب هنایباب یک یاری بحاصیوتروا
 رومعم هنوک ندنوکر هشوب ادخ دمح . ردراو یدجسم بارم شم هقشاب
 . ردهدهلوا نادابآ و

 ءیدحمل اراد «یسارقلاراد .یرلهسردمنوجمامواع لیصح -- یرلهسردم

 یدنفارفعج « یتکم اشابال الیراروهشم . ردراو ینایصبتاکمردق (۱۱۰)
 وشراح یروهشم كن راهمشچ .ردقوح هدیرلهکت ناشیورد .ردهراسویتکم

 ریربت.یسهمشچ هود هدیراشبط ندنسوقناجنزرا «یراکیب تنج یل هلولکی اهدا
 كنهمشج قوفص .ردیسهمشج اشاپینطصم هدنرانک قدنخ یراشبط ندنسوق

 كنسراماح . ردراویرللبسهدردقشُع . رد ( ةيراح ناعاهف لق ) : یخرات

 فورد ۰ فیطل یماوهو بآ . ردیماج یدنفا رفعج انب و یروهشم كا
 یراناخ راد یاس نکل ۔ راو یناکجاوخ ناخ ردق شع لرش . ردانشور

 ردق ربنوا : نادرح ناخ . رد یلوتروا قارب وط « لکد یلوتروا نوشروف
 بول وا|نک اس هدرلارو رلزابدلابرغ فراعم تابرآ «ردراو یراهطوا راکب

 هطوا رب یه. ردراو یرلیشاب هطواو یراباوب هقشاب . رربنافافک قرهشدلاح
 ۱ ی رپ كر

 <« ىلەق رکر اک < لوق ترد .ردراو یناکد ردقزو زکس -- ېس وشراچ

 « یرابیزرت « یرلیحموبف « یرازازف « یمهناخ جارس . راویاتسدربرومعم
 . ردهدنب رق یوق ناجح زرا یس هنا رض . ردنبنع یمهعلقلا تحت « یرازابءاس

 « ردیمرا ناعرت < دروک كرت یسلاها فور كنر كنسلاها

f 



 ۲١۱ مورضرا عماوج

 نکلوا مدهنم یرلرب دا كعماحو ندراب وط نالتآ ندشدنل وا هرصاحم

 هدنز وب جا كنسوق رر ٠ ردا بولقا بارخ ندنشدلوا هدیاقوا

 ۱2< ۱9۵ک کوک یو

 دیشروخ و نيج "یساک راهرانموب هکردراویدم | رس ٌهرانم کیاولدب ین بابرپ

 رظن یخدرب ۰ ریثلهربخ مدآ ی مشج هدقدروا وترب بولوا ناشخرد یک

 ناحایس قوجر, ندنفیداوا شمکچرس هکالفا یراهرانم . زالوا نکم كما
 عیار دام ناطلس ندنفیدلوا هبارخ عماح . راردیا قلزاب نسر هدنرزوا

 یسهناخ لامعاپوطرب نوجماكکود راپوط زی لاب هدنجما بودا ممرتو ریمعت
 هسل دیا مر حاج . ردظونم یطاسو تالا عیه الاح . یدشمریدیا

 ۷۷۰ ها سم یرمعت هلا. رولوا راز زالو لاتم هدضرا هک

 عقاو یربشآ ماع قیرط هدنکوا كنسوبق یارس اشاپ ( یعماج اشاپ ینطصم
 < یلزرط لوبناتسا «یسانب كناشابنطصم ال ال یریزو كناخ ناملس «شلوا

 اضرعو الوط . ردعماجرب روتسم هليا صاخصاصر یسانب هلم « یلەبق ىلع
 هلیوا هدنجما « ردیلزوک هاش یلفحم نذؤم «یربنم ۰ یار". ردقابا ناسکس
 نایلس : ردراط مرح نکل ۰ ردراو یسهفصءرشط . ردقو رلءزبوا لق

 یاب رو نت رم یاتلج + رد فان
 ( یدنفا یناو) ثدحم ء سقم ینب یا نامه بوک هدقره فای

 یش یسرکرب نایلا میدب « ناسللا حیصف ۰ شعوط یناهج یان هدنمسا

 لاح بولوا یهاطو بلات ندیشیه نیهلکید هرکرب یتحبصنو ظعو هکراو

 حابص هکراو یامارب نآرق ظفاح هدنمان ( ماما یرحیکی ) ۰ رولوا یحاص
 تسم یتعاج هلح هدکدتا توالت دج ناقرف یرادقم برض ییا هدنزاع

 اهد . ردراو نزح توص كان زوس « رتوم هبنموب ات ء ردا توهبمو
 لالب هدنمان ( نذؤم یرجکب) . ردراو یماملعو یرلهجاوخ سردقوحرب

 . کا هللا » هرکرب هلسسرب یدواد هدءرانم هکراو ینذومرب کجوک یشح

 نازرل یدوحو بورب روا یرابوت كسکيه كجوک « هلوسهلیسعد « رکا هللا
 . لک هعماح قرهقارب یک هسروس كع < ینسکو راک ندبشیا « رولوا



 یمهمنتحایس يلچايلوا ۰

 یسبلوح هرشط ۰ یرلراس همشچ لاشم تایح بآ ۰ یماجرب ۰ یرصق
 یارس . راو یرلهرخ یحقللوف هرق هدقوف نویاه لیطصا هدقارطا
 ناودیرب : راو یسوق ییا كیارسوب . رئاشوا درج اماد هدننادبم

 ااد هک ردیسوق نرغوا یرب . ردیلاع بار هرزوا ناورداش هک یسوق

 E یارس یدقا رقعح < یارس نابم لوسرعرشهمکح هود هایم

 . هرناسو ییارس مناخ « یلارس یلغوا یسهنکیا نفک « ییارس اشاپ هزابا

 یسیدوب,و یطبق . ردینمرا هلحیدب « مالسا هلحشع, یسهلج - ینالحم
 . ردنا ییزنکا . ردردان یسناقوف . ردانب رکراک یرلوا هل د ردقوب
 راو یا ر نوا « نوا هلغلوا دعب یساوه هداشک دیدش یساتش تدش ارز

 ِ كنرلمابو ماطبولوا یناتحیرلوانوجما كنوب . ردشلوا عقاو قوح یتیدغا

 یرلهناخدابع لاثممامح .رولوا یراوق یلباق هک كنسرلوا « یرلهجاب یلعمشم

 شوخ قلفوح ۰ ردرابد كحهدب | مولع لسصحم مالک ل . ردراو

 . ردوو یساوه

n emao po 

 مورضرا عماوج نابرد

 زرربت . رد ( عماج ولوا ) یمدق كنسپه . ردبارحم یدب شمت یساج
 . ردعماحرب یلهرانم رب ۰ یلوتروا قاریوط ۰ مدق زرط هدنزوب ما كنسوق
 رم ردعدا روکا اضرهو الوط . ردسات كتلراهاشدا لنوق قا

 ریکرید ماج ددع زویکیا شلزید بیترتلا ىلع هدنجا . ردعدق زرط ینارحو
 ناوو هدنقرطرب كمماج ۰ ردلکد هبق رک راک . ردراشرک ماج هم هرزوا
 كعماح یکلوا ( یماج هسردم کسا ) . راو راتاکب ظوفح نوحیس هربخذ

 رلیضع ۰ ردیلهرانم هتفح . رد هراود راود . لصتم هوش بناح

 یسانب كلب وط نسح هدرایضمب . رلرید ردیسانب كانیراهاشداپ یلنوبق قا
 مورضرا هرکه چ . رددیم رب دق لصاماو . راردیا تیاور یتیدلوا
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 ۲۰۹ یرایارسمورضراو یلاکشاو ازحا ككنسهعلق مورضرا ۱

 تارف ندنفیدلوا لهس هسیا یرلبونج ثنسبضا را ( هقر ) . راردبا روبع
 یسلاهانالواتعیبط بحاص كننسهعلق مورضرا هتشا .زاکوط هدرلاروا یرهن

 تنج ) هدنجما مورضرا علق نکل . راردباشون بوربتک ندتارفءاموب اینک |
 . ردناح لالز بآ لاثم ینا هکردراو وصر نلسد ( یزاکس

 ندنشاطکهفک «لکشلا عب رم هرزواریاب  مورضرا ٌهعلق ءا زجاو لاکشا

  ردعدآ شم یسهرآ كطبح ییامه هکردراصح تاقکیا رادام اریاد شملساب

 مدا ن ۱! ناسکس یا كنقدنخ ۰ ردراو قدح رادام اراد . راربد « هراصح و

 ی كنيرلوف ناجتزراو یحروک اما . ردعارذ یاب وک بولوا ١

 روع تاق کیا : ا ور ى ندنرارزوا. . ردلکد ن رد ردقوا

 نکل . راورلزع لاب هرابزوا ندا حتف یناور هدنسهرآ وق کیاوب .ردراونق
 ر, راوید هلفلوا لصتم هبهعلق او شمکج رس هجوا هدنفرط یسوق زیربت

 راپ ی ردشع انود هلا بوطلاثم یک . E نتمتاغاما ؛ ردناو

 و ه هعلق هرىشط . ردرظان ف و هنس هل یحاغا راد به

 ةرهشهلیمان « هلق كیسک » .راو یسیلاعهلق یکهرانمهلغوطرب شمکج رس هک الفا
 دما رت یارصددع نوا . ردا طریقو لوروا ت وا شا

 كنهلق .رلنمروخوا شوقهرلارح یهدنسهروجترد كنەعلق هکراویرایوط .
 ئاس . ردیلاع عارذ":شملا یدق كنیراوید كنملق ۸۱. ردعارذ زوب یدق
 نوازو ییا یناقکیا كنعلق رادام ارئاد . ردکسکوب عارذ رشیللا راراوید .

 یللاغزام نوشروق یسهلج . ردیواح یندب ناسکس كسکیا ها نیتم لق
 قاریوط به . راوهناخ زوبیدب كيب نوکی اعم هدهملق . ردرلنادندو ندب

 ارق زمکیدتبا شام راس هدمورضرا تلابا . ردراوا مدقزرط لبتروا ا
 . ردرلهرومعم یلوتروا قارب وط به تابصقو

 تاقردنا تاق ددع نوازو ( یارس اشا ) - مورضرا یاه یارس

 هدنناتسلکلاثم مرا غاب بولوا رلبلاع رصقو هناخاوبد یناقوف « یناتح ۰ راهرخ
 یخ ران كنککناشاپ یلهلکنهکردراو یرصق اشاپ یلهکت « یرصق اشابدحم رابط

 اشاب دمت هداز رادرتفد نهدنفا اشاب . ( قارطمط قاط هرزوا قاط) : ردوش



 یسهمانتحایس یلچ یلوا

 -ارح مورضرا اما . رارغوا هناصقو دالب ردقوو ترد . ردرب خسرف زو

 ةروس هدنیم ناقرفو مظع نآ رق هدنقح هکردذیذل تباغ یسادتبا یهدنس
 تارفوب ق وب . ردشلوا لزان ی (اتارف "ءام کانیقساو ) هد ( تالسم )

 رارهن لوس ددع يا شع یربغ ندنارف . ردراشملبا سفت هاس وص

 همورو بص قاع عی هبا عولط ندنرلهوک رکیراید ۰ ندنراغاط مورضرا

 . رارولوا یلوتسم
 هلیدادما كرلکالم رازه تارفو هلجد » : هکردبا (یزبرقم ططخ )

 « . یدسا جارخاو رفح لابلاد ترضح

 (لیجرت) هدنق رش كرکبراید ینآدبم - ردیساسا برعلاطشهکیرهب هلجد
 ۰(فیک نسح) هلبقاحتلا رامشبنویعبول | ندرارب یهدنسهرآ ( نیقرافم )و
 نیراز) ۱[۰] (العانیراز ) .رولوا لصاوهلصوم هر زج هداروا . راغوا

 قوجرب ندنراب وک ینمرا یبوص برازوب . رایرایا بولا یی راوص ( لفسا
 هلحد .رلرد « براز نی هدا < راقا كرەىلروك راودعر و راکم

 كتارف .ررک هطش هد( ځاطب ) هرکوص .ریراو « ( تیرکت) یرلیا نداروب
 یرلترضح ههجو هللامرک ىلع ماما هکر دندلاوقا نالوا دراو هدنقح یحدم

 . «.دولوابصنم بازبم ییا ندننج هتارف نالوا زکعامریا ! هفوک لهایا »
 ۱۳ و رک یدب ابو چبا نشا شوت هرکرب ندنارف » : هدقدا-رفعج ماماو

 یسلاها قارع کسا . راردپا حدم هد « ردناکربلامظع رهنر, رتسیا كم
 ینیدصاب كلردیا انب رلدس « رلپابق هننیفرط . رایدلس یتعفانمو تاکرب كتارف
 عفان هضاصا قوج رب كبوص . رایدلبا تئارح هلیقح ییضارا تبنم

 ضرا صاعلاره هدر هلرې تارفو .رد وص ندقداص رفعجهس هدیتلدلوا

 هدسدقم ضرا هل كرام لین . ردرارهن هلاک ندبا نایرج هدندودح سدقم

 هدینایلقا بودیا عولط هرشط ندندح لوا ملقا قحا لسن . ردلکد لخاد

 ات یحوارپ كنیرہن تارف . رولیکود هدنکوا یسهعلق دیشر هلیرهش طایمد ینعی
 رانابراک هح هدنرزوا « رولوا دمجنم نیشبق ندنغیدلوا هدنلام د كمورضرا

 .ردقجهلوا یرلقمرا ربغصبآژ ۰ ربیکب ازکیدید لفسانیراز ءالعانیراز [ ۱ ۲



 ۳۰۷ تارف میظعربن فاصوا

 «یساغاجبانوا«یرادزدو لیوفزوش» كسیبا ۱ ناب دل |هدانز یساغادلواب یتلاو
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 يا هدسوش زرد « یرلب وطهراب ناسکسزو یرارانا یادغ هدنسهعلق 23

 یبهعلق + داو یرابوط زع لا ییانوا كناخ دار هدنسهرا. هراصح

 نبمز یلایق پرص ۰ ییریابرب دیعب یلزنم پوطرب هدنید كنغاط ( یلرکا)
 «الوط هکردمورضرا یارح ینرغو زیداسو لامش بناج . شلوا عقاو هنیتم
 رومعمزوب هڪ .ردناتسنحو ناشر نادابآ یارح لزنخسرف رشکیا اطر

 . ردهتسارا هللا ارق

 نارج ندنسهنروا ات كنسارح مورضرا  تارف مظع ره فاصوا

 كنهاکتراز ناطاس( ابابییمود ) هدنسف رش باح كنف رط ناور ردا

 هګ هدنسارګ مورضرا . ردیا نارج هبرغ بناج بوقیچ ندنیید یسایق
 ءرلانروط یدادعب هجرلکسزوب کرولا یراهعرت « هر « جیلخ « قاطا
 هدهدقاوق ینکیا بوک ندنید ( ناک) يرق رهنوب . رولوا ناکموناک

 كم )ندا یدارک |( یوزا) ندنآ . ردیا روع ندسد یبسهعلق (م6)

 هدنبرق( هبطالما)كرەنلتوق هرکوص . رولا یناجدام ناک ندنسالباب ( یلوک
 هجوسوب) .(تجمرییعلق) ۰( [۲] مورلاةعلق ) ۰ [۱](تاسیمس) .ردیانایرج
 ,(هیحور ) ۰ ( هیقر ٌةعلق) ۰( یربعج ٌةعلق )۰ [۳] ( سیلاب )۰ ( یسورپوک
 هدلخ)« ( قوقطر) ۰ (نایا را.( ههو هی )۰ ( دع) + ( اشرف )

 یسههلق ( هنروق ) هد( عاطب ) ندنآ بویارغوا هراعقوم یک ( هفوک )
 ناتسکنههنکوا هرصب کردم رر لاثمارد .رولواطولخم هب ملا طشهدسد
 تردهلح یصنمو عبنم « یابرجو نارود اما ۰ ردایردلکد رهن . لک یرابگ

 . رد ( داسماص ) یسیلاح مان [ ۱ ]

 هک قحلوا یساضق هعلق مور عبا هنغاسنس هفروا هدنلخاد قالو بلح [ ۲ 1 ب

 . ردیسهرق ( قفلخ ) یسهرادا زکہح
 هدنلخاد ییالو بلح هنکسم .ردیعدق مان كن ( هنکسم ) ییدمش سیلاب [ ۳ |

 هدنلخاد هکرد هدنلحاس یربن تارف بولوا هدنسهبعش ( لقلقوا ) ندهبنس كالما
 هدر لزوک تباغ ّ رروطوا رکسع كولر هدنجما بولوا سود یر انعر

 . ردراو یناخ



 یس همانتحایس یلچایلوا 1

 .( قرشراصحهرق ) : ردبتآ هج وربیراقاحتنس . ردراو ید یسشاب یرج
 « ( ناسکت )۰( درک ذالم) ۰ ( سنخ )۰ ( رپسا ).۰ ( نیسای) ۰ ( ینیک)
 (مورضرا ) . ( ناووصام ) ۰ ( درکنحم ) ۰ (موطروط ) « ( ناجوروق )
 سا اد لام ودغاهیتس اغا مورضرا۰ ردتراع ند راقات
 یکنسرادرتفدراعت < (6۰:۰۰۰ ) یصاخ هات تر ۰6۱۱۵۲۹۰ ۰)

 (۲۲۱۵۹) ۰ تماعز ( هو ) هله هدنغاحنس مورضرا . ردها ( ۰۰۰ )-
 (۵۲۹۵) یددع كنبراحاق راعو تماعز هله نالواهدن راتلاا هل . راو راع

 یناریابكنسرلکب یال | هداز اغا نیسح هلا یرلولهجهرزوا یاهلس نوناق . رد

 هتنون اه صان یخد كتتساشاب.: رولوا رکندعكس ییانوا هلی رلقا رب من

 « حلسم « هدیزک تیاغ كمورضرا . رولوا رکسع كيب کیا هابراولهبج هروک
 ندرا شا هابو هات . ردراو یراشتکم رورس < روالد « رداهب ۰ عیحش
 هط وار :یجشوط هطوارب « یرایرحیکب یلاع هاکرد هطوا یدب « یساغا یرجیکی

 ون اشاب هزابآ هتشيا . رلردنک اس هدنجا هعلق هل رانوب . ردراو یرایجنهبج

 هل بوصاب هجیک رب ییهعلق چ اوب . یداوا یلالج هل فعلا يلع هدمورضرا
 هدراشط ندهعلق یساغا یرحک قحا . یدرکع ندغبت نادند یرایرحیکب

 هنس نوا لماک بولوا كلام همورضرا ٌهعلق هزابا . ردشلوا صالخ بولاق
 ء اشا دمت سکر ج رادرس هلیارهم هنرزوا هرک یدب . یدلاق هرزوا تفلاخم
 هدرابدراو رلرادرس هح اهدو اشاپ لیلخ قیزاقروم « اشابنیسح كناشيد
 یشف ناتم  برصهجردو مورضرا هتشلا . لسدمهراتروق یعورضرا ندنلا

 اشاب هزاب | هرکوص . ردهدتناتم نبع ید یسهملقم | ۰ ردناماینٌهعلقرب یوق

 رییدت فصا یایخرب « ریلدوربش (اشاپ ورسخ ) هلیارکسع لاثم ایرد هنیرزوا
 ندرکرب نفک یتسودنک « رادهنخر هليا پوط ینسهعلق كرهبمریو ناما بولک
 ناخدام ناطلسس ینهزابآ اشاپ ورسخ هرکوص . یدریدتبا ناباتش هنامیتسا
 هرکوسص . یدنالشغاب حوسص بوایقاب هشت آ ینارج رتفد . یدروتک همیار
 هداروبهزابا .یدنلوا ناسحایرلتلابایزا هرکوصاهد ءنیدوبو هتسوبهنسودنک
 هناخهبج باسحیف بول | هرابتعارظن ناتع لآ یارو یر, ندیلالوا نصحتم.
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 یباتک كوصوک یخد ربقح بوللوا ناسحا هجال رومس یلهقوج لیشبرب
 .رایدلواناور هنیراتنم ین ٌهناخ ككردبا انئواعد سکیهبولوا زارفارس هلیتعلخ

 نورد هرقح . یدتا عورش هنریدو یأر یدنک: كلود بحاص هرکوص

 « زعامزاول هل . یدلل وا ناسحا هررب یسانب اشاب ینطصم لکت هدیارس
 هلبرلرمخ یاعد هد هسه تاقوا قرهلروس ناسحا هلس شه کت هوهف یتح

 لاوحا بودبا كلبتاک هدکو صوک هحیهاک . كلع دن هحیهاک . مدلوا لوغشم
 .عیج .مدتنا "ترشابم کما لصاخ عالطا - ناکمالاردق ىلع - همورضرا
 . یدنل وا رظن هننالحس هناخرتفدو هسرلهمان نوناق

 م ورضرا یممور نزراریش نیتمدس نیصح نصح لافالاراد قاصوا )
 تلالارب هدنراوج ناجایرذا . زار د هد ( مولظرا) راض - ( موسر تح

 لصا هدانا ملت یاب لداع ناف شوت هدنراوت د

 «( یاب زودنوک نب راتقوص نب یاب نزرا ) ندنراهابشداب یلنویق ها یحیح
 ؛( طالخا ) هدنرانک یساردناو بولک ندنرادد ( ناهام ) یدادجا . ردسانب

 یدادجا هله كباب نژرا الاح . رایدلوا نکاس هدن | كرداانن یتسهعلق
 ناملسو ( لورغوطرا) یماظع دادجا كنان لآ ؟ ردوا وق ءدطالخ)

 .مورضرا رهش و هرکوص . راردندناسن راهاشداپ ی هدطالخاو هاش

 نالوا فورعم یتاصرو تناتم هدوا بورک هنلا كنسح نوزوا ناجارزاو

 -هنکیدلبا حتف یلوبناتسا كحتفل ابا هرکوص . ردشمنا انب ینسهعلق ( نسح)
  راشلار اغم هحلص بودیادیعضو هسرادودح ضعب كنامع لا بودیا دسح

 .نوزفا برط ندنلا كرامور امر کوب یغد حتفلاوبا . یدالشاب هکمهلشیا

 .زویجوا ینسح نوزوا بوکج رکسع لاثم ابرد ندنسامتود بول | ینسهعلق
 « نیما ا دیک نالطب»یخرات هکردشمزوب ندنسارح ( ناجرت )هلیرکسع كيب

 153 ۱: ۰ ) یصاخ كنبر زو ندبهاشدابفرط . هنس ۸٩٩ رد .

 . را ءیمادنتک رتفد « یرادرتفد هسزخ . ردقاحنس ییانوا تلاا ۰ ردهثا

 ,یسکبیالآ . ردراو یتاکو ینیما راشواج ۰ یسادختک راشواج . یرادرتفد

 -م « ردها زوبقلا كيبتردنواو كيزو هرککیانوا » هدافا کهدیاتک [ ۱ ]



 یمهمانتحایس یلحایلوا شر دم

 SIERRA یک یک

 عصصهدنرلاب « یعلسمربت هدنرالا یرارطاش یلساط نوتلا ددعزکس هدنکوا

 را لارغا تلخ ايز ٠ ابد یلدروتتو هووتق « یراقاشوقرک"
 . یدرلردیک كرديا ناما رخ یکنانج سوواط هلیرارک هغیجعیجو هباتف آ
 عصر « هلیاهلود هقوجهباص یزمرق رایجکنفت ویئاب یجهرطم هدراسیو نیمی
 .یدرارورو هلیاراغاط وا هرزوایرافوکسوا زودرز ءرلکشوتو هرطمموحو.

 مورضرا رک اسعهلج بودناروع كرءهربو مالس هنفرط ییا راقورب یاشاب

 .. هج «هحالس تالا ددع زو ترد یساملع# | نوتب . یدرارولآ مالس یخد

IRIE 

 هجزمسقع . كدردک رقحو ماما هدنرلهسک اقرهلوا قرغتسم هنشوجو

 قرلاح ناثعلآ ةناخرتهم تاقزکسهدهحنعكلرلنوا « رارادقاحتسو رادملع

 یخدرایشاب یحوق « راهاعرلابجاو ۰ ناکاقرفتم « یرارکسعراتات . یدرارک
 وا كيالا « یدرلردبا روبع جوف جوف قرهلوا قرغتسم ههیرح تالا
 هک الفا مان ( هلقكيسک ) هدهعاق نورد ادتا هحنلوا لخاد همورضرا ُهعلق

 هفضملبتآ یرلپوط یهاش « كيلعمالسلا » ندنسالاب ةورذ كنهلق شمکح رس
 كنتقرافم ندهحیلبا . یدلبت | راپوط هدندنسهعلق ما داری رحیکی .یدالشاب

 هجن رک یرجا ندنسوق ناجنزرا كنسهعلق مویضرا اشاپ هدنتعاس دعس یحتتل»

 شتآ ندلیتفرب هبوط هرابشع زو یتا هرزوا یرلورابو جر عیج هللةمظعلا
 . یدلوا هتسوس هجوا بوط یادص بوب هرتت رت ریت ناما و نيمز بولیدا

 یراشواچ « یرایجابروچ « یرابرجیکپ یلاعهاکردهطوا یدب « رللوقهدایبهلج
 اشاب بولوا هدامآ همالس هحراو هنیارس اشاپ حالسرپ تاقردناتاق هلبرلاغاوب
 هناختاویدبولیتآ اهد پوط ملیار, ندهعلقهنب .یدلوا لخادهیارسلرهربومالس

 تفایض رب هلبوا بولیکج ید طایمرپ . یدنلوا مذ راناپرقزوب هج هدیلاع
 بواک و دهناخ رتهمتاقرزکس ماعطل ادعب .یدبا برک یدعمتفاضاوک هکیداوا

 .یدنلوا عطق راتموصخ كرهلدبا لصف رلاوعد هج . یدلوا ناوید ىلع

 o أ < اا لق ید یعرکی دیار دوم

 * تعلخددع شم هرادزدوینما وص وک «هنسراراشیا « هسرلاغا قاحوا رناسو

 هب یدفآ یلحالم یداماد یراخبما هدنروضح كنهلج . یدلریدک هرخاف»



 Noy ترک ارا

KDHE HITED کر مع هم هم TITS HITTITE TIE 

 الاو یالا هدتعاس (۵) اکر هح رار . زایدلبا ےدقت باده تمیق یذ

 . كدلك هنسهب رف [۱] ( هحیلیا ) هلبا
 اع تربع ہد غ بثاح كنيساضف مورضرا  تردق بامرک فاصوا ۰

 .یوص .ردعفان تیاغاما .ردقج هلوغوب مدآ رب هتلا هدنجما هسه . ردهحیلیارب
 ِ و . رولوا لدتعم هلسهطساوتام رس نالبردش/ زاف هسا هرزوا تنوخس

 ناکماج . هق مظع رب هني رزوا یرب ندفلس ناهاشداپ . ردعفان تیاغ هنتلع

 مم هداروب . ردفیطا تیاف یساوهوبآ . ردشما اشنا ریبک ضوحرر, هنجما

 یهوجر, « هجناق رومسرپ « تآ نالیگرب یلرک | یهوج هیاسشاپ اغا ینطصم
 تآ نالی ددعنوا « قاشوق منصمر « رحنخو جیاف شوجر < یار

 هانی رسو قاطوقو هرز هک ورک هدع ىلا یدنجاناوتو حلسم هرزوا

 هیاملع ردق زویچوا نالو هدتیعم . یدتیا مدقت قردلوا ده بوریتک

 .نایدترکن هتشہ نازوم نواب رذق هرخاف هاو ههوحهاض نقر شاخ
 . یدنلوا ماسنا شورغ زو و باولا تاقرب لا رو رومس رز هدورقخ

 ندلوبناتسا . مدشلوا یسهجاوخ كنمرکم مودخ كملسمو نامز هح اریز

 اراضغا ندر كلا كنا سوت یا کل یا کر
 همورضرا . قدلوا لخاد ههحلاو كرەر و قاروطوا هدقانوف شم

 ار یارغط اشاپ اریز . یدالشاب هعقلوا بیترت مظع یال! رب نوجما كمرک
 تارادو تمظع ۰تب رشم لاف نماشاب هسیا هدنققح . ردمظع رر ج

 همورضراات ندهحلاو ع مورضرا . یدبا دمر روقو < یحاص

 تاقردنا تاق هراس ونا راو ناحانج هدنرزوا لو نروس تعا لا ردق

 هدن رللانولوا شمنیک غولطوب : غالوق « ءالک « هرز رنو . ایدروط ماس :

 کیا كلوب یک نامروا یراریمد ناملاب كراقارط یلبغراق هرصب رشیدبنوا
 زاطوح یرح « هنجابوتالآ هراب رشتلا یرلتا . شمالباق تحاتح یفرط

 ید كناشاب ۰ رایدروط هرزوا تادا بولوا قرغتسم هراخز نوت الو

 و كنساضق هووا هدنلخاد یادت مورض را هدلاح ییدمش یس هارو [۱]

 ۰ ردیسه رادا



  YYیسهمانتحایس یلحایلوا ۱

 یماجوب هدنشاب یسارح ) ناحرت ( تب یساوهو تا كناروب
ONE 

 نسح ) یہسا كردبا اشنا مظع رهشرب هیاروب یدصقم هکردشما اشنا

 هناحشزرا قرهلوا بولغم یشراق هحناف هدارصو تقاع . یدا قعوق (دابآ

 نکرروس تفخ رایلیوک الاح هکردافوو كنحنوماهرب هوا ارو .یدخاق

 . رولو لامو لام هدقوحر . رارولو یرلکیک مدآ هدنیمز

 « یسادخنک راشواع ) هدنعاس (۸) كردک هلا رافلا هدنداروب

 ۹ یناضتک راتو بولوا قالم هدارو هرکسع هله اشا .قدراو هنسهب رق

 : باده یعالغ جروک شب  هسیک شب « تآ شب . یدتیا تفایض مظع

 ..ناملسمرومعم : كدلکهنسبرق ( رولوپ ) هدتعاس ( ه ) هدنداروب . یدریتک
 . قدراو هنیوک ( اغا یلع یلناحرت ) هدنعاس ( ٤ ) قرهقلاق نداروب .ردیوک

 .ینراوناماسمرومعم «یلماج «ییعماحرب ۰ یلەناخ زوبحوا هدنسهووا ناحرت

 و ا نوا توش تفاضر مظع اغا یلع هدنوب . ردیبوک

 - هوواناحرت هنیهلتکرح نداروب . یدربو باده رطاق راطق شب « هود راطق

 عساو هدنسهیحان مورضرا . كدلک هنسهبرق [۱] ( نوناخ امام كردیک هدنس

 بولواتسب رس .ردیوک , ناملسمرومعم یلوازوب هدنجنا هووارب یلهبت «ییهرد

 ۱ . ردشتماعز كناغا ىلع

 .مدق یانب هدنجتا دنبرد را یلایفرب هز نعو (  نوناخ امام ترابز )

 هرک اب رتخدكرب ندنراهاشدأب یینوق قا ییدنک .ردنوفدم هدمظعهقرب

 نکل. ردشعلوا نفد هدارو هلا رامارتحالایوذ دالوا هح . شعا یرتخا

 .ردقو یایددو رادهرت بولوا هدازآ ندنافلکت ياسو هزوا یفدم

 رصتخو دم « یهاحرب هدننج . ردهطوطمو شقنم یسهقودنص سي
 لزنم هدنسهرق ( یسح ) دلردک تعاس( )٩ هلتکرحندارو . راو یارب

 ینرا ییهناخ یللازوب هدننناه یسرغ بناج ثنسارح مورضرا . قدلا
 قرهشولو پولک هریزو:هدرباربس ینابعا مررضرا عیج هداروب . ردییوک

 « ردسهزادا زکسم كتساضق. نار عبات هتتبالو مورضرا هدلاح ییدمش [۱]



 ۲۰۱ یمهناتسا هدد یناق
 اهم فوم مت

 رادوسف . هنهر رسوا یسلاعا اج .رډلوذم ف همدنورو ودنا ۰ راو

 كنس . یرازوطجاغا هدنرللا كنسرلکوسو كجوک .ردناشیراد ناشیورد
 یرلابادهوهمان فقویسارقف هلجهناشاب .راو یرلاصع رمد یلشاب یرک | ررب

 : هک ی دروب اشاب . رایدتا انو اعد یخ بولک هل
 رنا زکال وا هستم ندای یاس و زا وا

 : هک رابدید

 :رکټوز وک گاو و فی رشت «راوزع ادىم هناخیعاسهحلاهس ! مناطلس 3

 قرف هنادىموا ارقف . یدراو هتح نادسوا رهد قح تباحا هوعد هداشام

 باک نابرق ددعقرق هدننهمزا بناوج بوروا نشا هنودوا قلهارآ ىلا
 .رایدتروتواهرزوا هطصمردمندشت | هدیاشاب . رایدالشاب کمریوج كرديا
 هطاحا ینا تاق تاق تر هرات سا ایا راس
 تعاسر مامن . رابدلوا لوغشم هلهللا رکذ هلمودقو فدو لبط . رایدلیا

 كشیرادالوا نابرع « نابرک یرلهج بولوا لوغشم ههبا رک ذ ارقف عی
 كاروانش لاثم رادنمس ۰ راو لبلخ هدنجا دورع شتآ وا قرهتوط ندنرللا

 . رایدقیچ هرشط بودیا دیحوت هبت هبت ینا ردق تعاس مراب بودیا
 هل یتناحور كرب « یدادما كهللا . شعب یرللاقصو جاص هلج كراناقيج
 هنروضح اشاب هلا ناف یک | . یدشمهعا تباصا یشر هسرلدوجو

 .رابدلاقبولوا ناربح اشا لهاو اشاب ندلاحو .یدردک هنسهعموص بویلک
 . یدیا بلاغ هنککنافا دمحا نابط هکرایدکج تفایض میظعرب هیاشاپ هدلحوا
 ااص ندلو کنوح : یدشلک هلفغلا ىلع هب هناتسآ ون اشاب هک هدنوب باغ

 ؟ رایدریدشت لضن هدتعاسر یعاعط :ردقو . ردناتسا رب ناپ هدنجنا راغاط
 هرهر و فرش"یدلروس هسرزوا یرلهمان فاعمبولوا ربحتم ندراشباو اشاب
 . قدلوا رهظم هسرلاعد رخ . یدّسا قدصت نوتلا زو هنسارقف

 نسح ) ۰ كدلک هنسهووا ( ناحرت ) هدتعاس ( ۱٩ ) بوقلاق ندارو

 یسانب كکب نسح نوزوا یرادمکح ناجابرذآ . قدنوق هنلزنم ( یعماح كب
 .ندعماح رب نوکشود تعاج ,یسارآ ینوک اما .ردرونم عماحرب ریسلابجاو



 یمهمنتحایس یلچایلوا ۳.۰
 ۱ )< ۱و9۵ک یک نیک و9 و BIE و

 یعاحنس نیش لاثم هصق .كدلک هنسهعلق ( ناربش) هدتعاس ( ٤ ) ندارو

 ( رهجءهرق ) هدکدتک تعاس ( ٤ ) نداروب . ردهیرق رومعم ییناملسم
 را یدک مالساو یمزا تولوا تمد - قدراو هرم یسنرق
 بولوا تماعز رومعم هدوب . یدلراو هنلزنم یسهبرق ( رهجشراص ) هدتعاس
 هلتحز كيب زوب یب ( تولاص ) یرلیا نداروا . ردیبوک مالسا « ینمرا
 ؛ نادابآ و رومعم نایاب رلاروب . قدراو هنسارح یسووا كلوکرک كره
 هدنشاب اووا اردک تعاس (6) ندنسیرجا . ردرار ناوارف یتالوصحم

 رومعم یلعماح رب « ییهناخ زویکیا ۰ قدراو هنازنم ( یی وک اغا دمحم جنک )
 زور تان سا اا ارا مرف مش ودب وک نالا

 .ردیوکرومعم .قدراو هنسهرق ( لمرک ) لردك تعاسشب هقرش نداروا
 هدنرزواهتشیرب هدنسهسک !كنهرقو .ردراو یسااعریمرا «یماج «یناملسم

 ندنسوفروقیلالج هدنرصع دا ناطاسیماروب .ردراو یسهعلق ( یررد)

 .ردراو یسوقرب رولیچا هلاش . ردنصحت یاجرب رصتخو دیفم شهلوا انب
 لآ زوبجوا هلبا اشاب هدلموب . ردقو یلارفن ۰ یرادزد « یسهناخ هدنجنا
 یسهناتسآ ( هدد یلناق ) هدتعاس ( ۱۲ ) قرهشا یرلشاطو غاط بودیا زاغلیا
 . قدراو هنلزنم

 تاور فاما ها + سما ناطلبس ولوا هیسهناتتسا هدد یناق
 انوک هدنفارطا كنف رش ربق . ردنوفدم هدنجما ككراونا رب یانبرب . روللوا

 هناتسا فارطا بولوا رانادیالکو رانادروخشو رانادغارح « رانادعمش نوک

 رب لوس كب هدننورد . ردشزم هلرات نع فحصم یلطخ نسح هجرازو
 بودا تراز هلدح . رولوا توہمو تسم نرک هنجا بولوا تناحور

 یهدنراوجقرهلوایرثا یتناحور رب نعو .كلدتا ادها فرش سیر هنحور

 قارصق ۰ رفص ۰ نوبق ردقكم قرق هدنرلغاط بولوا نادابآ ورومعم یسارق
 یر ندراهاشداب فلس. ردراو یلتفح رومعم ا کیا . زدراو راو

 طخ همان فاعم هدنرللا راد هسراقدلوا لسو فاعم ندهفرع فلاکت

 یسهکترب « یماجرب . ردیوکرب روسعم یلناخ زویجوا . ردراو یراق رش
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 ۱۹۹ یسهعلق راصح یلیوق

 (4) كردک هقرش بناج هنب ندارو . ردشلوا عقاو هدنسهووا ( اراش
 قا و هدندودح راصحهرق نیش . كداک هلزنم یسهرق ( سردنا ) هدتعاس

 هم ندارو . ردشامزو ردسوک یمرا نابل لوا زو هدنسهووا اراش

 .قدنوق هلح مان (یلتفچ اغا دحا نابط) بودیک تعاس (۲) هنبناج قرش
 میدقت نالیکرب هیاشاپ بودیا تفابضمظع هزب هدنوب اغا دمحا یحاص كلتفج
 یدب ۰ رطاقراطق یدب «نویقكيچوا ۰ تآ یرکی هناراکمدخ اس . یدتیا
 . یدلدبا اباده هزمدنفا اشابیند ها دق هسک نواو هود یللوب هيام راطق

 قرف .رد زسناکما هلس ییبرعت هللا لید 4 یدسا سرت یمظع تفاضرب هوا

 رسم ینآ رب هدم بقح . یدلروس قالطا قرهلآ یسود شو هسک
 . قدراو هنلزنم یسهرق ( رد زا ) اردک: تعا (۲) هدندارو .یدلوا

 . ردتماعز تولوا 9 رومعم یاب < لغاب هدنک اخ راصح هرف ناش
 . قدراو هلحم مسا طم مان ( یسەرداغز ) هدتعاس ( £ ) بوقلاق.ندارون

 دلوکرک نالوا عح ندراغاط يهدنسهروح ترد هدو ( یسهرد اغز)

 لوا زوب هدرب یلهردو ناتنکنسو . رولوا یقالم هر

 كنسهراغم . شمراو زنکرب هدابقوب هدعدق نامز هروک هنتیاور كرلنوا

 رولب روک ناکیار یناوا شوک ۰ نوتلا « هوج ءدقداقاب یرجا ندنسوق
 شمراقیج یرکید ۰ رنیا یرب هک شمراو جلف ییا هدراغ باب اما . شعا

 .شآ شنسک یک رابخ .راشعوق یرلکربد یک هنکوا كراجیلقوب هرک هجن
 ماو اظ ی ِ نا یەم دوب ا ک بولک یسیرب ندرلهللا فراع ۱

 «رایدید راو مساطرپ بیج تیاف هدنبرق .! شمسا رلابب هنیرپ رنک هدهسا

 هتس رق (بوقعل هرف) هدتعاس ( ه) ںوقلاق ندارو . مدمروک ریقح نکل

 هدتعاسر نداروا « هنلزنم ( یساق نوقروف) هدتعاس (۳) نداروا . كدلک

 . لدلک هلیب ناب نانید ( یلاب نامکت ) بوک هدنداروا « هنسهیرق ( وراب )
 زاوا شوق نداتش تدش « رولوا دودسم هلبا راق یآ زکس ید یسارو
 هلم ( یوک ی لغوا ضاق) بوک هلتفشم كس هدینآروب هسلا هن یه ۰ ردر

 نور تیم ر تماعز نکل : ردن یمراو مس یسارو . قدراو



 یمهمانتحایس یلج ایلوا ۱۹۸
 IERIE RIED NDE )9 )یک یک حیوک

 نوزوا ندنسوق روق كحتفلا ویا یلوب س یبهعلق راصح یییوق
 مورضرا . ردشلدبا.حتف ندنفرطحتفلاوناهرکوص طقف . ردشما انب نسح

 . رداضق یه یللا روو هبحات هدنک اخ یغاحنس راصح هرق نیش هدانا
 اراد . ردانعر ةعلقرپ هشوک راج «انب نکننس هدنرزوا ابق نیلام یسهعلق
  هج  یراراناو یسهاخ زو هدا , ردعدا زوبجوا كس یعرج رادام

BIE IED BIE RIK BIE RIED 

 یسوق رب یلباق ریمد ریلیجا هقرط بونج « یراجنرهص وص « یسهناخ
 < شوراو ر لهناخ زو هدنسهرشط «یارف ردق شم « یرادزد . ردراو

 ` پوطهراب ید نوا ندهعلقهدزلوصو نبح . ردراو یناکد چ اقرب ۰ یماح رب

 هلا راکماک یاشاب بولک هلبرلاباده هعاق "نلاها . یلدا راقلنامداش بولبت[

 ناسحا نوتلآ روا بودا نارق نوټ نوا هدیرتزو روضح . رایدشلوب

 کو نالوا مدهفاسم هلعنع ا هدنفرط لاش هسلقو - دتک قره
 هرکرب . ربراو هدنوکرب مدآ هدابس . رد ( یرازاب هنشخ ) رب یهدنلحاس

 . قرهشآ یراغاط بوقحندزکدهرق یغازاق یزوا هدنرصع ناخدحا ناطلس

 هدر الباب هسصلق . ردشعا رارف هكردا تزاغو بهم یتشهرشط كنهعلقو

 بولوا یدرا ناووق هدرلابق ,یسهحاب «یغناب .ردفطلیساوهو با ندنغیدلوا

 .ردمانارومشم وید « یلاب راصحیلیوق » هکرولوا یلاب یلهحار ردق ربنعوكسم
 . ردرامدآ یغاطو یعاب یتاخ اما

 (لوکرک )بودبا لوزن قرهچوا ندمروچواربیناشآ هنیهاتکرح نداروب
 1 ار هد از هک وص E (۷) ندرلهنو هرد یهدنرانک زہ

 . قدراو هنلزنم یسهرف

 هج هدندنراغاط راصح یلیوق « رولوا عج ندنراغاط هلوکرک رهنوب

 زاغو 9 .ندنرازا ِِ 7 یعاشا ء رولوا قحلم اک | رلوص

 (درکح « قب !رقبج)د لئازوز نک ندهساما هک هنبوص هبنشراج هد (.نسک
 E هزد د هرف هدنداروا .یشاراق ے سلک هل وصح ندنسمشل ر كت رلوص

 . ودهدراغاط ولوا یعنم هکنوج . ردوصرب یک :تایح بآ یربن كوکرکوب

 ۰ ا ردم وک یتمرا رومعم لوا زو برف هرهنو یسرق نارودو



 ۱۹ یرلهاکترایز راسکش

 :یچیمیمیممصع

 هکردنوفدم هدهیلاع هر هدنراوج یماج-- ( ناطلس كویب یهروچ )
 9 اب

 . ردزننع كوس ۰ زیزعلا هرس هللا اتسدق ( ناطلس ماه )

 ددعا 43 توتا یرانامروا یرغاط هقرش هن بوقلاق ندارود

 . یدلوا ماع یلاا ساویس هدارو . كدلک هللزئم یسهرق ( كلتفج شاب )

 ینمرا یلهناخ زوکیا بولوا هددودح هرقو . ردیتلابا مورضرا هتوا ندنوب

 هدنتلاا مورضرا بوقلاق حاصلا ىلع ندارو . ردشناءز . ردیوک

 مورضرا بودیا نابرق یدب زوب کیایک زمغیدصاب مدق هنساضق ( رسفکسا )
 قرادزفد زا : یم راشوع < سا وقف: یاب نو نا
 یاواو یهاوج تمیقیذ یره بولک هلاقتسا هل ناوید بابرا راسو
 . رابدربتک اباد

 رسکفسا بولوا لخاد هنتلاا مورضرا هل نعدنفا راقوییاع یاشاب .یلصاح
 ( هتحاش) هدتعاس (۳) كردبا رومع هليا انعو جر كس یلیب ناما یرب مان

 .ردتمامز « ردن رک مرا لها روکنا دە کما د هر

 هلح . كد ټکه قرش بناج هبیراقوب شاب هلج هجناک هیاروب ندرادکسا
 . یدراقآ هبرغ بناج یی یرغوط هغجناعو تاقوط ندبناجوا په راوص
 . رولوا یهاطظ ییدلوا هدکاخرب عفت مو لاع.ردق هن كمورضرا هدندنو

 بولوا دبقم هدمآ ردراکهد ردزغلاا قتز | قرهقلاق ندنب وک هتحاشوب
 هک هبرخ هاک . هقرش هک داردآ نارتسو نارود یزاهدلبو تابصقو ارق
 . هادتک هلاش هک  هبونج

 کسا (هکت ).كدتك هرجا رلارقرومعم تعاس ۽ ندارو

 هدهسزاو یرابز رد وک تماعز :لعماجرب لوا زو هدنک اخ یسبضق
 دلرهک ندرلهعرنم رادلوصحم تعاس ( ه) ندنآ . ردد زعولعم

 یوا زوب عبات هتساضف راصح لی وقیمارو . كدلك هنلزنم ( یسهرق رادواح)

 هتسهعلق ( راضح لیوق ) هدورلیا تعاس (۵)نذن | - ردیوک روممم
 . قدراو



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۹3
KIKI:94  

 ناجي کلم ندعفات تیاق یوص اما . :ردهجلباب ىلا رصتخو دم

 بآ رب ذیذلو فیطل تیغ - راردبا لسغ ندن آ یتراباوا هل یناوسنو
 . راباق یک غاب ندندوجو كمدآ بولوا یلهحار تروکوک اما . ردنابح

 یهدنفارطا ترد ندننیدلوا عفان هنیراتلع برج ۰ سیرقن « صرب «مازج
 لس یوادت یارب بولک هلناع بایرا كيب هج هیاروب هدزوم ندرهدلب "

 قافآ روهشم . راردبا تدوع هنیرانطو ورک« شون ندنیوص كردبا دوجو
 صوصخت « یسارقلاراد ۰ ییدطاراد « یسهسردم كرپش . ردەحىلبارب اسز

 یر ةرطف قلخ هلج  زاو ناص بتکم ردق شم اما . ردقو رام

 كو ینا کهروج . ردراو یسکت ددع ید . رد دیشرو پیج بولوا

 « یرللییس . یراهمشچ . ردیرلروهشم كا یسهکت هدد ایلا « یسکت
 ههناضغابد بوک ندرلقاقوص ی وص كرپش . ردناوارف یسهب راج نوبع

 هدرهش . رربدنود رسد یرلکدک و د یزام كراعاد هداروا ء رولکود

 هلأ ناکد زو شب هدرهش ۰ ردراو یرانموکد یزاموص هدا ز ندشع

 فافخ یعاشا ندهعلق  مروبمهلس یناتسدب اما . ردراو فانصا نوک انوک

 یراهارهش . ددرانکد هل فرط کیا كغاقوص قجباداط یرشوط هنجلا
 تر یراور كنسلاها ندنتفاطل كنساوهو فا . ردىلمردلاق به

 ردا تباعر تاغ هرادلا ب غ . را ردب راغدآ كرت هدنز . رد هرزوا

 ىراەجتايو غا 2 ردقوح یحودع كنتابورشمو تالوک ا . ردراد ص قولخ

 یسەناده هکرولوا یران نافل مهرد زوب شب هقوار بودا نیز یفرطره

 قوح کاج هدنرارح.« ینیدصابیو یرتفک «یرنس ۰ ردردق یسهناد قلرق
 قانوقکیا ندنرانک زکدهرق یلاش كنهعلق - رولوا یحرب لزوک ت باخ هلغلوا

 ۱ . ردهدهفاسم

 نبا یراغ كلم ترضح راسکن مناف)  راسکین تارایز فاصوا

 الح ۰ ردراو تباهم هدهرش رق . ردنوفدم هدنبرق یسوق هعلق (دنمشناد
 . هيلع هللا ةحر . ردهاکترابز



 ۱۹۰ یس هعلق رای

 نکل .ردمظعم رهشرب طار شوراو یعاشا اما . راردبا قلناهکت هدنسوق
 ندنجمایثراح قرهلوا 9 ندنشدلوا شوقفو  ششا . ردراط یرلقاقوص

 .ردقو یناکما كملس هرک هنسشراح هلمجورب كنهارآ هله . روا روز

 هسک یدب بولوا ندننواه صاخ كناشاب هدنلخاد یلاا ساویس رپشو

 هردراو یسهحا رب نوا . رداضف قله ا یللازو . ردقلشاب وص ىلەساح "

 . ریلکت الصاحهسک یدب هبیشابوص « هسک ترد هبیضاق یونسندراهیحانوب
 كناشاب لع راوراوندناععا . راو ینابعا « یربادختک « یدادرس « یستفم

 نادناخ شما انب یارسرب مظع هداروب یدنفالیاخیراسکب یسدقا ناود

 اح: ردارحم شلاو هلع جوا قرق هل رهش ۰ ردهسک مرک یحاص

 دعم . شعا اسلک هدعدق نامز ( یماح هعلق ) : ردراو یماح هعح زوقط

 نابدرن همدق شاط یتلا شب ( یزاغ كلم عماح ) . ردعدق عماج . رصتح

 « نوزوماما . ردیوسنمهنافهعلق هکردعدق عماجربعقاوهحینالوط « ریلنیاهلا
 . ارد دقوا لس هدنابج هیردراو یا هلغوطر قفر دما رم

 زرطو تم هرک ( یماح هناخ لج )ا ردصفق راک یفارطا كنسهفرش

 راک ( ییماحالوس یهروج ) هدنجوا اتو هدنسبرغ بناح كرهش . ردعدق
 زونه( یماج یدنفا لیلخ ) هدجراخ ندهعلق . ردعماحرب یلتیمهرک « مدق

 یتفم ) هرشط ندهملق هنب . ردعماجرب عنصم ۰ یلوترواتیمهرک ۰ شتلوا انب
 ےدق راک راس اهد ۰ ردرانوب راعماج زمکیدایب . ردعدق زرط ( یماج
 هله تاقردنا تاق هدرلرب ییشاط «یلهش ۰ یهرد رهشو .ردراو هدرادحسم

 میدق راک . نو رومعم یلوتروا قاربوطو لتیمهرک زو یدب ك یا
 هلح ) ۰ ( یعاح یتفم ) هدهعلق . ردراو یام چ وا . ردلمتشم یراهیاخ

 جراخ ندهعلق هنب - . ردهدنجما یشراحو جراخ ندهعلق - ( یمام هناخ

 ناملسم كنهرفک هدوا هکردراو یتلصخ یارب كرهشوب . رد ( یاجهوفک )

 هکردراویراماج یارسهدردقشبقرقهقشب ندنوب . ردیسمهمهرک هنیراعماج
 . رارریک لح "ییاها هجییهاک

 هدافاسهخلنخ مدرع یر قارش تراک یافوا



 یمهماننح اس فیل ال وا ۱۹
XIE BIK BIE RSD KDEنیک  DIEیوم یو یو و ۱926 )و26  NEDE DEDEمجوز وم یوم یو  

 هبا. اقةدصاو ناراب هل بونلاح رالاحرا رقت ینوک یحنجوا كزمتماقا

 هدنسهرا رانامرواو راغاط مان ( لیب یللکتج ) نوک لوا . كدتبا عادو
 لصاو هنلزنم( راکب یناق) هدتعاس ( ٩ ) بوک یرلرب یلهرطاخوفوخم

 . ردربهاک ارحو هرسم . مدشمهللوس کیدی راکس لنا .نو ۰ قدلوا
 هناتسنج هدازفحرف یاحو یراتآ هج . راو یغناناقرب رر ونامنندنابح بآ
 هرخذندارف فرطترد . یدا ناضمرتقو . قدروق یرارداح تون العاب

 بناحهس هلتکرح حاصلا ىلع . كدتیا یرات ناح هداروا هحیکرب . یدلک
 0 اا دراوە رو زا كردک تعاس(۷ ) هاش

 « یلناخ « یلدجسم « یلعماج « یاب «یلغاب « یلهناخ زویچوا ۰ ردیسهصق
 . ادا ثکم هدرازنعر هدهدنو ۰ ردناتسرامترب لیشراح رصتخم ۰ یلماج

 . قدراو هنسهصق ( راسکین ) هدتعاس ( ۸ ) هلتکرح نوک یستریا

 رانا رام ف ناتتشاد لاقالا راد فاضوا

 یزاغ كلم ناطلس ندنادنمشناد هرکوص . ردموررصق سنا كلبا

 هنایدنمشناد لا بودبا حتف ندرامور هلبا میظع كنج هدخرا 2۷٩ هنس

 هب هعلق یی او . یدلبا طض ینهیساما و ىدتا ذاحتا لاقالاراد كلبا

 عوجررساخو بئاخ هدهسرایدلیا هرصاح هرکه كردپا عمط هدرلبقوحلس

 افیفحت بولوا « راصح یا » ینعی ( راصحكين ) یحیحم كراسكینوب .رایدتا
 یدادش « انب نیکنس هدر یلایق نیلا یسهملق . ردراسکین یروهشم طلغ
 . ردعدآ شقلا رو یعرج رادام اراد . رد هعلقر ناتم تیاغو داش

 ۳ وق چ وا هلو یرلهنخر اجماع بولواقیتع ةعلقر هدسدسم لکش

 «رابناوهناخ ردق زویچوا هدناهعلف یسویف «یسهجلبا .هبونج .هبنرغ .هفرش
 بولوا نک اس هدهعلقوب تارفن .ردراو عماجرب امزوب نداسبلک « هناخبجرب
 هملقاناد ندنفوخ یلالجو یلاج نکل . ردزآ یرلددع ندشیدلوا لیا ما



 ۱۹۳ یرلهاکترابز نیلکرا و نطالس یه دهیساما

 دمت SIEBER ۱و9 یک نیو جوک )و9ک و9 ورک یو یو

 یک یرکفرکب ۰ ردراو یرالاسر موظنم . یراهلثسم لوبقم ندنتحم سافت
 ی ابدج . شلوا ناور هنانج غاب نکیآ هتفکشان زونه بولوا زارفارسو زاتم

 . ردنوفدم هدنسهناتسا سانلار

 -- (سابلاریپ ترضح خیشل اایفصا ص اخلاص اخ .ایلواٌ؛دیز باطقالابطق )
 هناوریش كرهشيروک هلیارویت . ردندنځناشم ناخ دیزیاب مریدایب . ردیلهیساما

 (هیداوس ) هدنبرق هیساما هدنتافو بولک هبهیساما هنب هرکوص . ردشمتک هلی
 تباور یراتمارک:قوحرب . یدلوا نفد هدللاع هناتسار اغاهجو عفت مان

 یرکا یرشانت نکردبا لسغ یبدوجو لاسغ هدنلاحتراننح هلمح زا . رونلوا

 هاکترابز یربق . راریدلورغوط یربشانت هیراه رش تسد زب نع نامه « روق

 اب ناخ دک ی یاب ناقل یار: وا ات  بازا

 ندنیدلواقوح یاقوا . راویرازابرس قشاع هنهرب رسواب هجرازو . ردشما

 نوجایراحور هدقدلوارسم یرابز هربقح .ردلوذبم یتمعن ههدنورو هدنآ
 :یدشلزابراس وش هدغاکرب هدنراو دكنسهناتسا .مدالشابهننوالت فرش مخرب

 نالا ترها ددهطرو فا لوا ۰ ست هناکیب همهلا کلوق ( یلاع)
 ساسا ړلکنوع هننداش تلود لاص سانلا نیب لوا ردب وسنم هکهاکرد

 كاخ نیفد هدهبساما بولوا ندهیقوحلس نیطالس ( ناطلس نالسرا جلق )
 مالسا رابل هبساما نکل . رار د ندهقلامع اکوب ( داهرف تراز ) < ردک اترطع

 هدنسهورذ كدنلب هوک هلاوح هنسهلق كل هيساما . راردبا اعدا یلاقتنا هلا
 هلا داهرف هدوداح نتریدلوا ییدنک هداه رف ويد « یدلوا نرش » .ردنوفدم
 یربا هدنرزوا نیربش هليا داهرف هکهدنو تبارغ .ردنوفدم هدنسهرآ نیربش

 نیب هدنتسوا كن راق وداجوب نکرولیراص هنیربیر, بوتب لک کیا یربا
 بی . ریربیآ ندنرلرب یرب یرانوب بوریک هنیراهزآ یرانکید یلاج هرق
 ۱ . ۱ ردهنوعلم شلوا تاقالم عنام یورخا « یویند ۰ ردرس

 ترابز نکل . ردراو هلالها راک هعاهد ادغام ندراترابزو هدهساما

 سپ ررپ هنیراحور كتیرلررب یه ۰ ردنرابع ندرانو نمرلکدروک بودیا

 . دنا لصاح ردص حارشنا هلبا دادمتسا ندنراتناحور قرءوقوا فیرش



 یمهمانتحایس یلحابلوا ۱۹۲

  تخد كنيراترضح سالا ریپ . ردراشلوا رهش رهش هلیمان « هداز یلشموک »
 . خش ۰ ردراشمک ندیتواخ یابرک د خیش یرقف زاهج . ردیسهداز
 ناماوو تک قوحر :ردشلوا نافو نان هداحس هرکوص ندموحیم
 راف رشتسد زی نعوب یسهدازهاش جوا كنا دارم یتح .رونلواتیاور
 دل یرلکدتا سو یرالا هاراسم هدازپشییا كلبا « رشمراو هکع وا
 ندنزاغوب هد خمش . شما اجر تم هلا اسو بوشود هنغاادمم هدازهش

 9 ٠ اق, قرمزاص هد ندرك بوراقیجیساضر
 ماف ناخ دم هرکوص لس یعرکی ادخ تمکح . راشمروبب « هليا تمدخ

 .ردزساسح یسهغلب راعشا هنافوصو هناقشاع لر نعوب . ردشلوا هنطنطسف

 هنسهناتسا سابلارب هدنحا هبساما یرلراونارب دقرم . رد (یعاسح) یراصلخم
 هم ساق ردوا ادا نو برف

 ندنیرحبت» . ردهيساما یراسآر طقسم ( بوقمین بیطخ مساق یلوملا )
 . ردنوفدم هدهساما هنن . ردناذر املع زا

 : جرات هننوق, رال وفدمهدهساما رد هساما ) یاکلا نیدلاءالع ىلوملا (

Ub تامدقودح « 

 .ردنوفدمهدنراوج یرق رلهدازہش . ردبلخاب( یمج راحل ادىعىلوملا )

 « ردیلهیساما ( دۇم ىلع نب نهرلادبع ىلوملا) . شما یحاص یتش مولع
 :  راتهنتوف « ردنوفدم هدهیساما

 رورمو موحص دبؤملا لح هتلحر غرات راز یذلللق

 «ینرع . ردنوفدمهدهیساما . ردیلهیساما ( یدنفایربنم ارعش زارفرس )

 : شمزرایوش ههادنلاب یرفش رک ۱ :ردراو یرامشا مزک اب یرت . یسراف
 ۱ امام رهم هام هاش )یدندساززو کاخ دخ اناطلس یک ام ساما

 . ۰ شعا نوتاخرب هفیفع لاشم هیودع هعیار ندنسن كنيراترضح سایلاریپ
 زجاع هدننوفو مولع ٌهنحابم یناملعهلح بودیا ظفح یربتعم باتک دلج شمت
 .راتفک هزک اپ . شمردبا صلخت ( یرهم ) ندنفیدلوا هامرهم یمسا . شارب
 ۳ اد. یاود فلکم هرزوا ای قورح ۰ یرادبآ



 ۱۹۱ یرلهاکترایز نیلک راکو نطالس یهدهیساما
 :BRIERE )یو )یو یو )یو )یصع ENS NININ یو یک یک ۱و9 یک یو

 یر یئازوط ندطسو كرو هدهقلامع نامز - یضام ترعراآ

 یرمندنقشع بولوا قشاعهرق ما نیربش هسمک مات داهرف .شمزعا نارج

 كداهرف الاح . رار د یغاط داهرف هنراغاط نوجا كنوا . شمتقا هنحشارهش

 . ردروهشم نایب نابع هدنرزوا رلایق یهدنبرغ كرېش یرتا كنب راکنولوک
 . ردمظع راثا لک ندنفرظ رلاقوا یوص كنرلهمشح هلح كرهش

 . هدنرانک رهن بولوا عقاو هدسماخ میلقارهش -- یساوهوبآ تفاطل

 یراغاط یهدنناجکیا هکردلدتعم ردقلوایماوه هلغملوب هدرلرب یهو هرد

 هلاممو بر یرلنزور كن روا . ردرارب یلتالوصح « ردرلغاب ایارس
 با رلکندنغاطداهرف یهدنسهسک !هسیا یراوص . رولوا یتاق شىق . ردرظان

 قرهلوایسقت هوا ندواهدنجما رهشوصو . ردراکسقووصیئابكلبا . ردنابح

 ۱ . ردنا نارود

 یروهشم لا . ردراو یراهربسم ردق شع س یراهر سمو هاکحرفت

 نیربش» نداق هراکم هن وعلم « هراحسهتوت رفرب هداروب هداهرف هکردراکس لناق
 هدداهرف . شمریو یسهمقل نرش كرهبد « ؟ تاسروشدلاح هناهد . یدلوا

 بولوا هلیسهراب كنولوک . شوط هنتلا ینشاب بوتآ هیاوه ینولوک لاحرد
 . رلرید ( راکیب یلناق ) نوجکنوا هیاروب . ردشلاق مورح ندنیربش لاصو

 ج
 «یر تک

 نیمآ مهمجضم هارو نیلکرابکو نیطالس هاکترایز فاصوا

 كالیورسرپ هدنفرط نیملسم هاکز ام ( ناْمع لآ ناکدازرش هاکترابز )
 . ردلکد مولعم یراف رشمما طقف « راردنوفدم هدنجما

 شاب كنبراترضح ساسیلارپ (ینولخ یابرکذ خیشلا یناسمن باتقآ )
 راجارس برف هنسهناتسا كنرات رضح سابلا رب هده تاما . ردسهفیاخ

 . ردماعو صاخ هاکتراز « ردنوفدم هدنراوج

 (نیدلاماسح نجرلادبعترضح خیشلانیف فاقخرمیس ۰ نیدناطلس )



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۱۹۰

 کب لع یحروک . اغا دم هداز یضاق ۰ اغا فو لد یشادرق « اغا دمت

 . رد رلاغا قبال هفلاشاب به رانوب

 قوشو قوذلها قلخ هلح س هاب لها کو راکوور كنر فصو رد

 ؛كيواشاب یسهقرفرب كنسلاها .ردهرزوا ترمح اعاد یروركنر ندنراقدلوا

 ءناراوخهفیظو خماشم تاضقو املعهدیسهسمزرب.ردتمدخورامت لها . اعز

 . ردفرحو میانص لهاوناوعاو راجن « یسمز ناوخ وزج « اطخو هما

 رابیاج سانش هتکن و فراعمبایرا س دلب لها سابلو ناسل فیرعآرد
 رکوش»یماناعررتاس .راردماتالک دارا هرزواتغالبو تحاصف .ردقوح تباق

 هجهلوید « شعارا هجتاکوا « مهروک ی التال | یشیاوش ماریاقشا قارشوقوج
 طسسو هدهسراو یلایعا یلهجارف هقوچ یلرو س . رارلیوس هلیرلهص وصخ
 هجردو فیطلیرللاجو نسح توارط كنبرانبداق .راریک یصافوب یرالاا
 تا سا زیا رد یراضفا؛ نوزوم یرادوس ولدا مدلاقخا

 . رار pe وسرو هرازاو راح فولوا یلهسرتو

 « یشدهود رداد » ندنسهحنان هلغاق -- تایورتمو تالوک ام نارد

 كمدآ هکرولوا یراکک ۱ لقاح ۰ هدرک . اشاول ضایبو صاخ بولک یادغب
 ٤ یزارکنوکل سل ۰ یدومرآ ولرد قرق ۰ ررتسوک یک هنیآ ور كلر

 او. رولوا یساوا كک ا ولرد ید « یدود < یعوزوا رادآ ولرد ید

 ندننابورشم . ردک ایاده ههاشداپ . ردقوب هدنوکسم عبر یلثم.كنسهدرورپ

 ماجو راح تدش هکرولوا ترش یسهدرورپ اویا « برش زمکبربنعم .كسم
 موزوا ناروب یلد شلزوس ندهک . ردعفان ردق موتخم نبط هدنترارح

  لقدلوب « یسیلادرخو ینارشتود . ردیوقمو نوکلصل تیاغ « یسربش
 . ردرلبارش ذیذا « ضایب .راردیک هدنزرط هیده ردقهمج رابد یارش

 هداز ندنسهاما . ردقوح یتقفرعم بایرا ندفانصا یه نبات

 بول | هتتسد یاب یجالح . ردروهشم یجالح « یسیزرت یی یطایخ
 مقوا ناربح مدآ هدنغلدروا قاقوط هدلوصا ترد یمرکی ككردا نابمرد

 . , راردراکتعنصو روهشم تیاغ یراناوج یجاولح « یراناوج رر



 VAS یرل هلع « یرلرازابو یشراج « یرلماج ء«یراناخ كنهبساما

 -ردهدنوب نازيم - یاخنابق یرلناخ دمهچاوخء اشاب دیزیاب « اشاب جوکروب

 نادابآ رب ( مظعا ةناخ رایت بیرق اکا « یناخ اشاپ دم « یناخ اغا ناوضر
 ۱ . رده دق

 . ردیراهطوا كراهسمیک رایدلا بیرغو راکب - نادرجم ناخ فاصوا
 بوللاح یرللط اشعلا دعب هحیکره . ردراو یرایشاب هطوا « یراباوب هقشاب

 هدهنلوادردلها ء دم نرک ء نمهرک نالاق هدءهرشط .رونلوا دس یراوق

 هلیراشیا « ردک هنناکد .هنیراک سکه بولیچآ یسوبق هجنلواحابص . نماقبچ
 .ندرار ظوضم : رووا
 دز - یا قحاموف ,یلاج وا لا تاج او

 .یارسراکنخ . یاح كب یناعصم هدنلاصتا یعماح اشاب دم ۰ - هدنبرق اشاپ

 ,یحاح « ماح هما هدنرانکوص هدنشاب یرپوک قالا « یماح یرس هدنرق
 .دیزباب ناطلس « یاح یضاق هدرق ییماح هحتف « ماخیلقدرح هدننرف هداز

 .هدنجا هعلق یشزاق . ردیمام یرازاب یلک اق  یعاج اشاب جوکروب . یا
 . ردرلماج هتفح یرارکید پولوا مامح هداس یسکیا ۰ ردراو ماح ترد

 ۱ . ردهتفج یرب هکردراو ما کیا هدهدنسهلحم نادیم

 شعلا كيب بولوا یفانصا نوک انوک ردقشّعلا زوب -- یرازابو یشراج
 هعلق . ردیوقو ریکراک یکی رازاب هسروب یرلوشراح اک | .ردراو یرلناکد
 .ردهدنفرط یماجناغ دیزاب یاتسدب لوف رد ترد ن ؛ لس

 رش :یشراق ۰ یسوع راما هدنفررط ةعلق . ردزکس قرف - یراهلع
 .یسهلحم هحاوصو یارس « یسهلحم اشاب دمت « یسهلحم اشاب دیزیاب هدنفرط

 زکرس هدننید هعلق « یسهلم هجیلپ وچ « یسهلحم رایفوص « ردینمرا یسلاها
 ,قجاه ء یسهلمیحلق « یسهلحم ان .یرلهلحم یسوریوک یضاقو هرد یسهلحم

 . هراسو یسهل یرازاب یلک اق .یسهلحم

 اشاپ یاح زمتمعن یلو یهداروب -- فارشاو راکو نایعا شیاتسرد
 جورف « اغا رفنضغ : اغا دم زاغوا لوق یرب ادختک « كب رکب . ردهداذ
 ,یحاولح « اغا دارم رفاک ۰ اغا یلعسکر ج <« اغا ناوضر هداز اشاب قاب « اغا



 یسهمانتحایس یلحایلوا ۱۸۸۷

 دن زا ناطاس ) ینالوا رومعم « نیم « فلکم ندنسه اما . ردراو یعولع

 لوک «یسهسرذم یضاق ۽ یسهسردم اشا دم یرآ رطد , زدسهسزدم ( لو

 .ردسلردتلارادررب یلحاغا تودو اس یلنوشروق «یسهسردماعا لوس .هسردم

 . راد ددع زوقط . هراتسو -یسهسردم اشاب د زاب  یسهسردم اغا كحوک

 زواح« یروبحوا هدا قلا اب ناخ دزاب هح هداس ۰ ردراو یسارقلا

 ر سای نی رقو هرشع « هعتس : شک نا اکردراو نارف طف
 دحا ناص ردق ( ۲۰۰ ) ۰ ردراو دعا راد فلکم « نیم ددعرب

 ۰ هدنره هدكسرادحسسم هلع غیدزا هقشاب ندرانو . ردراو راک ناوخ

 . رول و ناسص کم ررب اقلطم

 یرلهواز قیرطلها ردق ق رق س ناش یذ ناشیورد یااکت فاصوا
 هناشولوم کرد ( یعور نیدلا لالج انالوم ٌهناتسا ) لک« ندنسهلج .ردراو
 راربپ « یسهکت هسردم كوك . یسهکت سالا رضخ ۰ ردهناخ افصو عام
 ءیسهکتیدنفا دا هداز یتفمء نیک از ییالک « اا ۰ یەک

E CC ES 
 ناطلس) لکم كتسه . ردماعطالا راد ددع نوا  تارامع فاصوا

 یروصق یب تمعن هیارقف هلج هعفد یکیا نوکیه هکرد ( یترام یلو دیزیاب
 . ردلوب یتمعن هدیارقف یریغ كنیراشیورد ( ینرام هناختولوم ) . ردلوذیم
 «ینرامعلوک . یترامع اشاب جوکروب « ینراحع اشایدمم . یتراحع هدد سابلا رپ

 . ینرامع بوج « ینراح هنوتاخ

 . ردروتسم هلا صاخ صاصر یلودیزیاب هناخات س یارسنابراک فا موا
 دایم یسیناب - اشاپ مارب ناخ بات ۰ - ردیلنوشروق - اشاپ دیزیاب ةناخات
 1 ردلتم»رک یماخات هحیلاپ وچ «- ردیلنوشروف «ردندنرار زو عیار

 هدكنسه یسهناخانروطوا ورغوط « ردکناشاپ جوکروب - یسهناخاتهسردم

 « ردلودنم تمعن:

 مد روتسم هلا نوکلبن صاصر لاثم هعلق -- ناکجاوخ ناخ فاصوا

 « یفاخ دیزیاب ناطاس ۰ - ردیلنوشروق - یاخ اغا دمح یراص . ردراوق
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 ۱۸۷ یر هسردمو دجسم و عماج تكتهبساما

 نطالسواس هدرا دو زت باخ ردد لو و لا ا
 رونم هدنرانزور . ردراو یسهفص قجملبدانود هلبا لیدانق - یک یراعماج
 < یمهرانم ددع يا ۰۸۵۳ هس ات مرخ » : یحرات . ردراو یراماح

 .ردرلهق هرزوا رادومعنوک انوکورلهفص یفارطاكمرح ۰ راو یعرح با رب

 .ردنبزع هلرلاهتنم دومع یعرح هرشط .راویضوحتسدب [ رب عنصم هدطسو
 كحرک ) برق هرانکس دا ردا دف رط هملق ,ودمطع ا آ

 دیزیاب» لاشم مرا غاب هدنرزوا [۱] ( یرهن كرکچ ) یشراق . ( یعماج اغا
 .ردیلهشود ماخ ص ایارس ۰ ییهرانمرب « یلنوشروق یسهق - ( ییماح اشاپ "

 . ردیلهرانمریو ییهق لنوشروف . یکراک هدنرانک وص ( یماح اشاب دم )
 - یلنوشروق یسهق بولوا میلفع ةناتسا « ردهدهناخ لح (یماج سایلارضخ)

 هلیرامادنا ماقلاب رلدیدق قوجرب . ردیلوتروا هتحت ( یماج هسکحم ) . رد
 هحتف ) . ردهتحت یسهرانم . رارروط هدنراتوات هدنحما هرخ یهدعماحوب

 ,یلج یسیناب ( یماج اشاب چوک روب ) ۰ ردزسهرانمو امزوب نداسهاک ( یماح
 .ردزسهرانمو ینوشروق ( ییماحهسردم كوك ) . ردیریزو كناخ دمت ناطلس

 . رارددودعم نددجاسم یرابریع ندرانوب
 < یدحسم اغا لوس . یدحسم راحارس س هساما دحاسم فاصوا

 وراقو « یدحسم یسهلحم هر د « یدحسمیسوریوک یضاف « یدجسم یل

 . یدجسم هجیلپوج « یدجسمناتسدب ۰ یدحسم اغا رفس « یدجسم رازاب
 <« یدحبسم رازاب یغاشآ . یدحسم اغا ىلع یلک اق « یدحسم كب قطصم

 نادم ثا .یدحس هداز اوج ( یدحتسم راروقح : یخی رامع

 «یدجیسنادیم یراقوب . یدجسمقجاق « یدجسمرازاب یلک اق . یدجسم
 راد لات هنعماح نطالس لنت وشروف زانو هتشیا ۰ .یدحسم نادمیغاشآ

 رد راد ورشمو م ولعم کرد

 لیصحتراد ىع یبهفرش هسردم ددع نوا = هساما سرادم فاصوا

 .ندنتهج هیدیعو موروج هکرد ( ییوص قرقیچ ) یدآ ییدمش كربنو [۱]
 ۱ ۴ ۰ رولک
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 یم«مانتحایس یلحابلوا ۱۸٦

 [1] ( كوکرک ) ناک كردپا نایرج ندنتلا یسهعلق ( راسکی ) رهن هجوقوب
 ۳ سشل راق هزکد هرف هدسد نوسماصو رل | هد ) رسک زاغو ( جو ی رہ

 . ردعصم تاغ ءردراو یمظع رسحر كنلو دزاناطاس هدنرزوا رهو

 كب بولوا شلیاب هراریابو غاط تاقتاق هفرط کیا كرہن یرهش هیساما
 یراهجابو غاب كيب هج بولک ندنفرط بونج هرهش رهن ددرهشرب كویب
 . ردا ناب رج یرغرط هلاشو ریریدنود ی رابالود وص قوحرب هلا اقسا

 یرابالود وص كن رارپش ( هساما . هنطا . اجر هدهناهع كلام اناذ
 ۱ هدنرر شهبساما نالبرا هنس رامسق یعو قرشهاسهطساو رم هتشلا هردر وشم

 كبش كچوک كلویب ۰ ردراو یسهلح یجیسم هدشب « یسهحم مالسا ۸
 یارس یه صوصخم هراهاشداب ندهلجوت ۰ راو رایارسو هناخ رومعم ردق
 هناهاش ۰ یللنسو لک لاثم مرا غاب هَقدح هدرهن لحاس . ردکیا یناطاس

 رم ارت ها ق نو اک ی اا ۶ ارا ها لاغاق ددم
 یرانابغاب یحابج یلعالک یراص ردق یللا « یداتسا هجتاب صاخرب . ردرلامن

 ءیارس د زیابناطلس هدهعلق جا . ردلصتم هنعماح اشا دمع یارس اشا . راو

 یلناک كدلک . یارس اشاپ دمحا هجاوخ « ینارس اشاپ دما هداز اشاپ یسمش

 . ردولوتروا هلتیمهرک به یرلیارس . ردیرلروهشم كلا ارس اشاپ ىلع
 زسرابتعاکنوح .زروذعم هدنربرحاما .راو رایارسقوج اهد هقشاب ندران وب

 ۱ ۱ . ردقو یشر هقشاب ندتلالم هدقموقواو قمزاب یرابش

 عماج ) هکوا . ردبارح قرق زویکیا یسهلج س هساما عماوج ناییرد
 « هدن وز رط یللاو كلبا هدشاع كاهدازش كناخو . ( ىلو دي زيا ناطلس

 حتفلاوبا یردپ كردک هتلود رد ندارو . ردهدن رش هبساماوب یسینکیا
 هاشدای لقتسم هدنغیدلوا موحم هد ( هبت لام ) هدنبرق رادکسا كناخ دم

 ندهیفصفیلاکت عیج یقلخ كرد « مدتيا تموكح هدهيساما » . ردشلوا

 اضیعو الوط . ردعماح فنطل كب . ردنشملبا انب یماحو پودیا فاعم

 ةقرپ هراپ كي  ردعنصم تیاغ یلفح نانذوم .یربنمو بارح . ردقایآ رزوب

 + ریلک ندنتهج قرش راصح هرق هکردییوص ( تیکلک) یمساییدمش دكربنوب [۱]



 ET نر نا لبا كلا رو

 . راروروط هدايا ا هدنسوق قلاب هدید یار ۱
 كنس رهن یلنازوط ندبا نایرج ندنسهتروا ات لرهش یسهملق یناشا امآ 7

 مولعم یعرج . ردهملقرب انب شاط « قجاعآ ۰ ییراوید تاق نیلاب هدن را ِ

  وق قلنارق هدورپوک قالا « رظان ههلق . راو یموق چوا اما . کد

 هدفرطبرغ + ردیلوب كنسیربوک ناخ دنزیاب کی سوق سونهدعم رطآن هبهلق .

 لوک کهدرهش ندبرپوکوب بولوا یشراق هبیریوک هتخت لوسب یسوق نادم

 - وکوب هکردراو یسویق یسیروک زیکر س هدفرط قرش ؛ رولیک هلسردم
 یربغو رومعم یراوج هماقوب . رول هنعماح راسرغ ی هدرهش هدندیرب

 . راو هدیماج . ردرصتخم یقاوسا ۰ ردراو یسهناخ زوب یاو یرایارس

 قاحسوایراقو ندناقو یره ینازوط ندا نایرجندسد كنهعلقوب

 . رک ندنکوا یسعلق تاقوت بولک ندنغاط یئازوط ندرلغاط یهدناخاد

 كنسهبصق ( یسهعلق لاحروط ) ندیرب ندنلوک راق ندن (رازاب هنيا کسا )
 یوداد ) بولک یرب ند ( نوصق یراسص ) « ندنلب یللکتج . رک ندنکوا
 دافرف هرکوسص ۰ ردبا زور ندنسیربوک ( نالج ) ۰ ندنسیریوک ( یرف

 (هرواق )یتا كنلوک ( كيدال ) رهنوب ۰ راروا هبهیساما بوک ن دن رازاغوب
 میظع روب . ربشیراق هدنبرق هیساما بولک یرب ندنجما هووا یلوص ندا

 « راحبص تاقوت » قرهلوا نداق هوا هدسان ءاوفا نوخیشیداغوا هبهسامآ
 هننشراهح » هرکوص ندکدک یغاشاندهساما مرهن . روید « رجما هتسامآ-
 یک ناتسوو غاب .هعرزم بوبا غوا هلا رقو هدلب هج اهد . رارید « یوص

 هدنفرط قرت كنسهملق نونا ودل دودرف دا او اف

 .رشنراق نوبع هج هدنتلاكنسهصق هنشراهح اکو اما . رولکود ههابسرح

۳ 



 2 3 On ۰ (كيدال) CE ) + ( قرف ست
 ص ا یونس ندنغلضاق هشاما.. ردنرانع ند ( یلج ناولا رق

 یصاخ كننتاشا ۰ ردراو ریاک شوخكم شم تلادعهحو هتساشاب « ربلک

 ) یرازاپهسا "۰ ( اف E (رازابح اب ( هد ران وا هکر دقل شاب وصددعىلا

 ٤ یسبشاب وص راصاخ . راردترابع ند ( هووا ولوص ) « ( یاد قا )
 ا ياد هاس اقنع « یرادرس ۍرجکب « یفارشالابتقن .یسبتفم
 ا نادناخ . ردراو یرلناک ر زاب اقنع « یساحلصو املع یفارشاو
 . ردراو یراهداز اشاب « هدازکب < كب « یراال ددعتم لهخآ زو

e Gema po 

 هساما ةملق لاکشا شاتس

 یرلامنامج یورابو جرب یهدنسالعا هورذ ۰ زدشمکجرس هناسآ جوا

 ۰. .هحنلوا رېل تقو هداوه هداشک . رونروک یک ناه و
 .٠۰ ردهعلق مارب رولوا نااع یرافقتسوا « یراهرانم عماج یهدهعلق نورد

 ۳ شرک تولوا سج ىلكش . ردعدآ شعلا كنب زوقط یعرج رادام آراد

 .  تناتمرب داهرف راک « رداینب نیکنس ٌةماقرب یلدنف نوک انوک ۰ یلدنب هشوک
 مولعم یراهناخ کهدنجنا . ردراو یئدب زوب زکس . هلق رب قرق « رددابآ

 یراج ر صوص < یرابنا الغ ۰ یسهناخهبج ۰ یرایارسےدق راک اما. ر ردلکد

 ۱ ناو یراو وج اا دا لور منبت ندا نایرج هدعاهآ . ندازوک

 ۱ ۱ هقرط قرش . ردقو یرازاب . یسوشراح اما < ردراویراق الردف )۳۰۷(

 راو یماح ناخ مر دل ةوهملف نورد راو یوق مد تاق ترد رطان

 كجوک «كويب كنهعلق . راو ینادنز هدر لاثم محج هاچ ندشارغ برغا

 یراپوط زعب لاب لوس ندشیدلوا لبا كجا . ردراو یراپوط ردق شعب
 " یلالج یتح . ردامتربع بولوا نیم هلرلهراغم ایارس ىلا كنەعلقوب . ردقوب

 .تمق یذ هله تبالو فارشاو نابعا هدنرلرصع دیعسهرق ۰ یجحزاب هرقو



 ۱۸۳ یسهعلق هیساما

 ۰ ردلزنمکنوح ۰ ردرب قح هلوا رومعم طقف ۰ ردهدهع وطزوب هب هنارب و فک

 . كدشت هور (۸سامآ ) هد ۸ ندا
 سس

 لبج ىع هقلامعلا نم ةق اهماک هقهاش ةمصاع هزعلارادرمش فاصوا

 هساما هعلف تردق :

 ندک ولم زوب هح . رارید ردیسانب كنموق هقلامع یهدعدق مایا یسهماق

 . رلرید یدتبا انب نکهوک داهرف ینوب راخترات ضعب ۰ ردمور ُةعلقرب شلاق
 ندنلا راموز ( یزاغ كلمن ناطلس ) نددنمشناد لا هدنخرات 2۷۰ هرکوص

 هرصاح یراهاشداب ناجاب رذا كنيمز نارا رادهرک هڪ . ردشمتا حتف

 لا برقر ندناب دنمشناد هرکوص . ردراشلاف رجا ند هدا زنا
 ناخ دزاب مریدلسو شیک اک لا هدنرود روم ید ندرانا هفوحاس

 ؟ا-ییلجیسبع یسهدازمش حتفلادمب هیاروب ويد نوسهمارغوا هنیرشروهت
 . یدللوا توالت هطخ بولوا نطالس تختو كللاراد . ردرلشعا بصن

 هدنراغاط هکنوج . یدلیسک ها یلاکسود ( هاما یفبرض هرصت نع )
 هحفل و صاخ یارس صوصخ هرهاشداب . ردراو یراندعم و ورشو

 یلایا ساویس هدننامز حتفلاوبا . یدلوا نامنع لا هاکتخت قرهللوا انب مرا

 رهشرب مظعم داوس . ردشقلوا ریرحت ود رد رقم كنکب هیساما هدنک اخ

 ناسحا هرارب زو یلغوط چوا هرزوا یتیرط قلهیرآ هرک چاقرب ندنغیدلوا
 ۲۰,۰۰۰۰(۰) ینو اه صاخ كنساشاب هرزوا یهاشداب نوناق . ردشع وا

 یسشابیرچ . یسکب یالآ . رد (4۲ ) رام ۰ ( ۱۹ ) تماعز هدنعاجنس
 زویجوا یسیدنک . ردرلرکسع لمکم « حاسم رفس بابرا یسهلج « ردراو

 « ( یرازاپ هنیا )۰ ردرومعم تباف یرلهیحان . رداضف فیرش هلیسهابهخا
 هدرلاضق نالوا هدناخادیغاحنس بولوا یرلهحانهدنمان (هلافق) ۰( غادقآ )

 «( قالوب ) ۰ ( شموک ) ۰ ( نوتیز ) « (ءرمس یریوک ) : ردردق زوفط



 شخاروهظ ینامارک هجرازوب . ردهدنشابربسج - ( هدد ناهرب ترابز )
 حودع 9 ریسلابحاو ندنناربخ كنلو د زاب ناطلس هدد رصول ۶ 2 ولوا

 نداسناشکیکو حزقسوقیرگرب یه هکر د هبظع رسح ر زوک زوقطنوا : ئ

 مقتسم طارص زامعم اا هرې ر ندا نابرح هح هناوب د هلب و نا زا نامشن

 : ردقوب لسم هدن راد یوطانا ۰: ردشعا اشنا

 یرسجقرهنلاج راتلحر سوک نوک یستریا بوروتوا نوکرب هدرهشو

 یلهرطاحوفوخم هلراغاط ردک یرجنا ندنجنا غابو غاط بوک هبرغبناح
 یرازابناح یسارو .لدک ندناتنکسریراط هدنمان ( لس یلکرید ) ندنرلرب

 .ردبالاله یمدآ كربهسالراوو شاطر بوقبج هرزوا رلایق مدآ رب هکردربرب

 ( لیب یلکرید ) هدمچتو برعو مور هک رد زاغویرب نوملم زامروچوا شوق
 ی ا لاو یا امار ل لرد : رفاه جرم دما
 هګ وید نوس همتا دسیماع قیرط هد بولوا مدهنم . ردشوب یک نوتسى
 .. راشمایاط یرلکریذ عدرا و ماج یظع هنیراتل آ كرلابق روک ذم راتاربخ بحاص

 . رلربد ( لب یلکرید ) نوجا كنوب
 تاذلب هلیا نامی بودیا لوزن ندنتآ نمدسنفا اشاپ هدلحوب نام

 كسترد ادختمظعاب هجا بولا ندنیملسمهار یراشاط جاقرب یراودنک
 ههردیعاشا یراشاط نالوا هدسان ربعم ككرهسا ندنرلتا ناوج رب یرادقم

 لو هدتعاسرب هلا هللا هللا قرهشاح رل رح ینح هدندفرطرب بوتآ

 بوک هاتفکو هدندارو . یدلوا نادمهو ناور هارلاشم هکر ارایا ریهطت
 قرب ندنزافو کرد قدرا و لیک یا ) ددعا ۵

 . ردراو یناخ ناریو هدرب هلبا هبرقرب ناریو كيوکوب . ردیدودح هیساما
 هب ونج باج ندارو . ردقوب یریذ هکر در ثكجهلیدبا رومعم تباغاما

 .قدراو هنسهرق ( زاوکرک) هدتعاس» لرد هرجا یسارح ( نوفزیم )
 ل یمارق هراب شما . رداضق قلا یللازو ۰ ردهدنک اخ هساما هدوب

 تیک هدوب اما . ردییوک ناماسم یلناخرب « یلعماجرب . ردهللالوسر فقو



 ۱۸۱ باب نویق خيش ترضح هاکترایز

 ارقف بو یهکرام کوا قافتالا یرلارقفو ظعاو ناشنهکت ۰ ردراو

 هدایز بلندی تح كص توقد ها رک نور رک
 ننماندنرش نمشدو مرکنو زره دنر روا رام

 هحاق وک یدمش كنالک هلبااعد رخ یرلقشاع هناتسا هله ود « نیسهلوا

 یا 2 ندس راق ال وق يا هل هاب یک هما کس . رادوقوا

 برط مرازکحزوک هرکص بوق  ردق تعاسرب رلشاب یلکربا ندمرلزوک
 نامزغیدلوا قرغ هدزکد هرق كلربقح دبعوب اریز . یدلوا رونم یک یلعشم
 توق : شلازا یرون تامراز رک هداش تدش ندهما كلروانش نابرع هدایرد

 مرصب توق ۰ مدیوق همشاب یتداعس جات لوا هک اتقو . یدشلوا عطقنم مرصإ

 تءارف هحنمریدنا هفا عا روس ییرش مخ ندمافصو رورس .یدشلهداز

 هلیرلارتف بودبا اشا ورس ینتداعس هناتسا هرکص . مدا تغارف ندن آ رق

 . كترضح لوا هدنراراونارپ ةق الاح . كدتىا لوانت یراتمعناباب كردبا تفلا
 . هداحس « هقرخ ندرقف زاهج یراکدتا لوق ندیلو شاتکب یجاح
 هسراوودو رد كنهق . ردظ وفم افو جات < اص . ینهلاپ « مودق « لع < «لط

 تاسا نوک اب هلا راطخ انوکر رب ناناح ناقشاع « نارایس ناحایس هڪ

 رس هلا زمتسد طخ احا تک ید شب رادو . راشعآ ر رحم راعشاو

 یوم ندا روطخ هما دلا اع ات لو 1
 : لدتا رب رحم

 اباب نويق ترضح تبالو رسنزخم . ابع لا دز « قیقحبایرا ودق

 ندناسارخ هبا شاتکب یل : بس هنرافلوا همست هلسقل ( اب نوق)

 یش هلم یک نوبق هرکرب هدتعاس تردی کز رورو بش ردق اب

 اهد هقشا ندو . شعارعا فا ندنعابس نع تک رو هک شا

 اب نوقو نکل راردمومذم قاقسا ناب زاشاتکب هل . ردراو یباقو هح

 لها هلابفراع « درج ۰ قولخ « ماس « میاح رامیک یزوقونویق یمارقف
 قوح زمتحایس اعقاو  هصالخ . ردرلمدا ندتم . ىلصم ندتعاحو تنس

 . رارید ردقو هناتسا رب هلو هد عو مور نکل  ردلکد



 KIER یو و وا 992 ۱2 )و26 )یک یو جور

 ندنیدلوا الابتباغ . راو یسوق ریمدرب بولوا هعلقرب هراکی هدعبم لکش
 راک یلهحشوغاب ردقكب یشوراو هرمشطاما . یدالوا رسم نمهمربک هنجا

 . ردراوا رومعم یلیتروا قاریوطو هتخ هل . ردیرلوا كارتا یدقزرطو
 نوا . رددوحوم یثه هاما. ردزا یرلناکد ۰ ردنارحم یدو هلخ ید

 لیزق هليا بالود ینوص . راو یاج كيور هدنزاک قامزا دراو ناخ

 یساوه . زالوا روماحالصا . ردلاصموق فرط وا كرش . رکج ندقامربا

 ندنغللاصموق . رولوا یعوزوا رادباو د ذل ندشدلوا هرزوا راح تدش

 ا رک او ر هکرواوا لصاح هوم انو ر هدنمات مرک ) هدنشرا
 ا 75-٠ او اا روف شروط هدرپش» د ردا تناخ

 ا د بناح لک ارز : ردنابشاتکب یارقف یخد قلخ ء ردهنارقف
 . ردنوفدم نایشاتکب خبش هدلح عفتیمرب

 ترضح خیشلا) ایفصا هدیز « الوا هدم ماع غارج هاکترایز فاصوا

 ةلابحم . ردیسهفیلخ كنیلو شاتکب یجاح ترضح تاذلاب -- ( اباب نویق
 ناطلس ترضح هرکوص , ردشلدبا نفد دارو ندنیدلوا موحم لام

 ربق هليا زیزع تیصو بوروک هدنسهمقاو هدردق "هلل یزیزع یو دیزیاب
 ءنادیمر نوجا ناشیذ ناشیورد « فیرش عماحرب ۰ یاهقرب هرزوا ینیرش
 ددعتم هح « یارسنامهمر نوا هدنوروهدنا « هفاضلارادو ماعطل ارادرب

 رو ابارس یانسحو تاربخو ۰ شمریدباب رالک ۰ خطم هلرهرخ

 موک ندرب كاخسرفرب بولوا یلاع یانبرب رومعم تیاغ ۰ ردشمریدتروا هليا

 ندنسهلعش یملع كنبراونارپ هبق . ردبا جوع رانوشروق یک ابرد لوک
 اک تار ور شم ی یتیم 1 یک كانا

 بادآ هبهناتساوب هدر عفترب هدمغیداوا لخاد هرهشوب ادتبا ریقح
 هنشرش رق هلبا « كياع مالسلا» كرديا سوب یتسالفس هتع بوراو هرزوا

 ربنعوكبم یسهرونم هق . مدالشاب هفرش متخرب نوجیشرش حور . مدرک
 هراز نلکیه . ردنا رطعت ییرلغامد كراوز هله ندنخیدلوا رب هل.سهحار

 يرليش اتکب کس هرزوا یراش رژ شعن . رارولواراثن بالک یرارادهبرتو ارقف

 سرم ایفا ات نر دا 1
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 ۱۷۹ یسهعلق قجنامعو هزجیجاح "هبرق

 . قدراو هنتسهرق هح اځ یودق هرانف:قنرا للو هک

 ( هزم یجاح ) یوزح ندنسهفیلخ یلامرق بییح - هزجیجاح هبرق
 داب هما ینوک هزم یحاح نوا ینیدلوا رهتشم بودیا دلوت هدهرقوب
 ماع قیرط . رارولوا نک اس هدارق رومعم هدغاط یسلاها . ردشموا

 بارخ یسهلج .ردقو ینو یربغ . شلاق یماج هنپکرب قجا هرزوا

 .ردنب نم هلبا رلهحغب و غاب فقاص یتاج یشراق كرم قمربا لیزق . ردشلوا

 هجوب ییودنک هدرب یفیدلوا طول هزکد هرق هدنبنج یسهبصق هرفاب رهنوب
 .رولوا E تشهد همدآ ندنسهقعاصو یاوررک وا هارد ندرلاشف

IERIE 

 ینمرق اماد هدشق « هدزاب . ردوتصزب ردا نارج نوقشوج زسەدناف

 رل مرا لیا مت | هعفدرب رقحوب ی . ردوص للتاط راقا یک ناق

 هکنروتوک بویلراپ وط ی هلعا هرندرب ناه . مدیا دارم كمك هراغاب
 ندنآ بولیراص هنلاد دور هدرانک یتراق هللوه اک هحع الف
 یربا یربا ۰ شعا پراص تیاغ رکم . مدراتروق یماح هلبا جوک . مداری آ
 یاحو . رایدربتک یمآ رامادخ هدم . شمردیا نایرج ندر لتشاط
 هدنرانک قمربا لیزق هاکو هدراغاط هاک هقرش بناح هت بوقلاق ندهزج
 قحاراطر هدنید كدنلب هوکر شمکحرسهنامس | .جوا مان (اق یلقیشامراص )

 .ردموروحوا ناطانفرطلوص < ابق نیلا یناحر, كلوب و کكدلبا روم ندلوب
 .كداکهنسهعلق قحناغع هدتعاس( ٩ )قراطاب هغامریا لیزق هعفد هح هدرلاروب

 « یدغود هدنو قحن اع ےراوت ضعب قحاْع عنصم هعلق فالف

 فّاوط ینهصلقوب هرکوسص . رارید یدتیا انب هدنتراما نامز هد یهعلقوب

 موروج . ردشعا حتف ناخ دیزیاب مریدلم هدنحشرات ۷۹۵ ندا كارتا
 یرلهحان رومعم . رداضق لەغا نوازو . ردقلهداویوو دک اخ یغاحنس |

 كب ینابعا . ردقو یستفم < ییقن ۰ راو یرب ادختک . یرادرس . ردراو

 هدنقرش بناج كنیرانک قمریا لیزق یسهملق . ردقوچ یسهچشیو غاب . زآ
 كجوکرب هرزوا اق نیایرب بیرقءرهن .روئلوا روبع هلیامظعرسج بولوا
 . ردعدآ زوب زکس یعرج رادامارتاد . ردننصح نصح نیتم ءان یدادش



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۱۷۸

 | هجهرقوب بولوا موحیم هدنرصع ناخ دم حتفلاوبا . رد ( یوک هتروا )
 قیرط . ردماعو صاخ هاکتراز هک ردشهوا نفد هرجا رصتخ هقر :هدرل

 : رات هنتوم ۰ ردندبمارب

 هحور یوم تانلایف نا هخراتف سدقلاحور لاق

 (یدئا ءزج ترضح خیثلا) . ردشملبوس هداز نوطالفا یخ راتو

 زینع نالوا مهم هد بهدم یوزه . ردندنسهفیلخ ینامرق ترضحوب
 هن بوقلاق ندرلهجءهرق  بودبا تراز ییامرق ببیح . ردهزج خشو
 . كدلک هنسه رقراصح چوق هدتعاس(٩ )

 درو یوا ا : زودی یرفناک هبرقو : یسهیرق راصحجوق

 . هرافک اهدرب بودباحتف یزاغنامعع هدنحرا۷۰۸ ندنلا یسرفکمور ینسهعلق

 یرفناکهکردهبرق رومعم ییعماحرب .یداب!مده ندنلع نوحاقمالوا رارتلاراد

 .كدلک هنسهعلقهبحان هدتعاس (۵) هقرشباح هدندارو .رلرد یراصح

 .ردشع | حقف ناخد ناطلس یلح س هس وط E Ek هعلق فاصوا

 .ددراو یراهحان رومعم . رداضق فرش هخا یللازو . راو یسشابوص

 نایعاو یمالسالاخیشو یفارشالابیقن ویرب ادختک هایسویرادرس یرچیی
 .ردقوج یساملعو نابعا  ردندنرلرهش ناتسکرت یحروک ردراو یارشاو

 هتشت یفاص یلوتروا دیمهرکو هتخت یرادقم كيبجوا هدلح عفترمرب یرهش
 هلمربن وا . ردراو یراهجغبو غاب قوچرپ و یرلهناخ دقراک شعلوا انس هلا

 هوهقو یرلناکد قرق زویجواو یرلماحو ناخ یدب . ردبارحم رب یعرکیو
 .رونلوب عاتم هن وک ره هکردراو ییاتسرازاباس رکراک یلوقریمد هدر زاها

 هدایز ربخم هدناتسدب نوحکنآ . ردقاموقوط ربخم یراراک كنقلخ هل اما
 وطوق یلئاط . ردندناحود# یساولح یییللو یلزوق . روابناص بوللآ

 یقلخ ۰ ردلبقثو لهس یساوه . ردروهشم تیاغو ردیک دوس ضام یمازو

 . ردراتتسود بیر هی ةينو در
 یتراز ( ابابتبش ) هدلحمرب رازنحو هدنجراخ كرش : هسوط هاکتزابز

 راغاط هاک تعاس ( ۸) ندنا . ردمانا هاکترایز شلوا عقاو هدنرزوا لوم

 چوق



۳ 

 کا

 ۱۷۷ ۱ نامرق بلح هاکترابژ

 ینودوااما . رجا « رب هابسهشا بودبا ثکم هدرهناخو رفاسمه . ردراو

 هلتکرح هدنداروب . راردبا راک هنوکوب یقلخ هیرقوب . ردزآ یناص .یوص

 كره هليا انعو جر كسب یزاغورب فوخم « راطمان ( یزاغوب ییماج
 .دنک اج ایس یرفلاک یسازون در الو هتک
 ادختک هاس « یرادرس یرحیکی . رداضق قلهغا یللازوب . ردقلبشاب وص

 رب  یلعماج رب ۰ یلهناخ زویچوا بولوا هدنید ریابر, رهش . ردراو یرب
 دل ندا عیار ناخداناطلساما . ردکجهداب رب یناکدیللا  قرق « طاع

 ناخر ییناکد ددعزوب ۰ یلقاحوایللازوب هداروب اشاپ ینطصم رادحلس یحاصم

 تیمهرک ندنکیدمنا افو یرمع نکل . رذشمتا رومعم یهبصق قرەربدبا
 .رولوا رازاپ رب كوسب كردکیرب رایلیوک عیج هرکرب هدهتفه .ردشلاق یلوتروا

 كرد یک هرجا رایوک نادابآ تعاس (۷) هشنناج قرش هنب نداروب
 < یلعماحرب . ردتماعز هدنمکح یرفناک . كدلک هنلزنم یسهرق ( راهجءرق )

 یسلاها . ردیوک ارقف یلروخا و هناخزوبجوا .یلرب رادلوصحم .رازنج
 قرق ی وتوکر رلکرت دناعماما . راردناراک بودا نامهم یهدنورو هذنيإ

 وا . راتاب هدنجتاوص كوتوک روکوا هحنکیهاریز + راراتاص هنیرارفاسم هرک

 فراعر تح . نوسناب هکردیلالا نودواهدقلهف نوا مدآ نالا نوجا ققا

 هکوتوک ینیدل ا بولوا رفاسم هوارب هداروب نکرد هنیرفس ناور یوب
 رود ند رق هرو هنس چوا . ردک « ردبا تراشا هليا ا لر ر

 لناشن هکرسواهنب . رتسیا قلا كوتوک . رولوا قا
 یوتوکوب . ردرامدآ عامط مئل < سیسخ ۰ كسم په . راز تکی وتو

 هناخرفاسم یراهاخ ههدنورو هدسآ هدنرزوا لو هل نفرت

 ۱ ... ردتحر هدیرلکدتا

 بوند « هلا بیبخ بساکلا » u رامدا ندتما یاحلص هدنرلجا

 مرگ رک را . قاشوق یمرق « كتف« همش  لاش

 . ردقافا روهشم یعاشوق رلهجءهرف . راردبا ارشوعس بو وقوط
 هدن رق هدکین یسارطقسم س( زی زعلاهرس سدقینامرق بیحهاکترابز )



 ۱ رد اس یلجایلوا 8 ۱۷7

 هوم مهم یوم صمیمی صک

 6 .كحوح وللوح 0 یشآ ك 6 هفرو هحل اق ۰ قانود 0 و وب هحل وت

 قوواط هطرومو هطرومو اک ولاتفش

 ۰ یغز هفرز ۰ لر 1 قاف 6 جاق 6 قاق ,a ٤ قلئاشم

 قیشاق یبس هجاوخ همردصاب وروف هویمشلوا یاران
 « هبنهمغب « هداح « نارق ء قطالب « مدقظنم ۰ یدرلح « واموام

 وال لوح رک نشنهاش  مدلراط - یدقب یدک

 < یعافوط « قولج < یقبص « لفاملفاح ۰ شافشیراق < شا یراص

 یثا هسیره جاعود روغلو یلاروهیلق اروشاع هدرز
 یسک 4 باب < جودو < لکنود « قاربز یاوه « همروب ینرراص

 بارش قلاب 0 یو یک اولقب
 ء نکیوس ۰ كنهنکیوس . یتیص ۰ بیلز ٩ یکهویز « رد هدلوب روه

 نالصا قدصا 0 راف لات ؟نسمردک جا

 « بچ ۰ لومصوم ۰ قرقم ۰ یدصاب چوا « یدشپآ ۰ غارج

 ۳ اه الب قالا - مون
 « قاوج ۰ یاحهسیا ۰ قافیج ۰ نامرک ۰ قاقاق « هکموس . قوطقوط
 ی یی اهم ها كارە نواه

 ار < لمفا ۰ مدد یدنکزج « تاکتاکوا ؟ كن
 : نرفآ مشادرف مشابیدغآ یاردسا ؟كلاحردەن

 ۱ كرانوبناسنا هوا مدا ےدن ےدقەن .راو یراتاریمتو ناک ق راد

 قجا . ردهصوصخم ةجهلرب صوصخ هنموق دلرابدوب . زامهالک آ ییرازوس
 ۱ . كدامهزاب ردقوب

 ( ردنیاب ) كرهک ندرایوک رومعم تعاس (۸) هقرش بناجهنب هدهرکوب
 قلها یللا زو هجهقشاب هدنسهیحان یغاجنس یلوب . قدل | لزنم هدنسهرق
 رادو موحم قحا غ ندشیدلوا هدراغاط براص یرایوک . رداضق

 بولوا لاشم هصق ء للغا . ردشمالغا رلناق ردق ههجدیا مار یتقلخ
 2 ااه فاو واو ینا یلوتروا هت زوبجوا



 A ئرلهجهلو ناسل كن راکرت ناوه د ترد « ولو .هیسوط

 « ناویدهلا ء وزواه | « یزوالزق : یرلهیحان . راو یسهفثاط كارتا كب
 ههحراو ۰( ناوود ید ) لصاحم لاو ۰ نویدچوا ناودییا « ناوندرب

 (ناود)كک ارتاو . رارولوا نک اسهدراغاطیسهاج . ردراو یرلهبحان ردق

 یبیلوب هدنرصع « ( نیدلاءالع ناطلس ) ندرابقوچلس : هدیرلکدتیا رییعت
 سوک بودا ناوید نوجا كمريو تلاتسا هکدتبا حتف یرلغاطوب نکیا

 . ردرهبحا ددعید رونلوا ربعت هلظفل ناود الاح < هک ردرلر یتبدرب دلاح

 هدیترپ قآ هجورب یراهحهلو ناسلو بولوا رادا یغابو یغاط یسلاها

 ور وا اد

 یراهحیلو ناسا كن رلکر ناود ترد « ولو < هسوط

 6 قلتحار 3 نوا 3 کا 3 راسط 3 هلهد 1 كنهاط قیزآ

 تروع راو هارد مو وا یا
 یاح پالاح 1 تب « دصه 6 راج ۰ زیابح 1 نازف 0 جمتک موب

 یقح هللا ریهغس مدآ مدآ ا كحوک قاشوا زو

 نانالک 3 ینجحمدنآ ۰ یجیلک « یقیفوسح 3 جاوالاب ها ِ اخ جاوالا

 نذوم :  خيش. روس هجاو ی رج ی ی
 « قلرهاط < یرب نیس ۰ یربوواص ۰ یعادهسذ ۰ کرس الج

 ماح قلران قلرارم ییماحهعمج دحیسم زاع

 قا رکش دیتا ناو او و

 نالسرا یزاط ییوکونیف یکیوکنویق رغز كيوکیرواب قمالغآ
 ییاصرب ۰ جاغالیزبق ۰ مک ۰ یرادیللب ۰ هنشک « كود كيد ۰ هجیلباص
 جوواح جوواح هنل رحنا . هنشیو یسوروقزا رک زا 79

 « قابنود هحیلکوت ۰ یولانالغوا « چاغوج ۰ کوس .ازنح ۰ یلکوجروب

 هناتسک ی ننکید یسوروقدومرآا شنوک بروط زیوءهرک جوواح



 ندنتاب ورشمو تالوک ام . ردقوچ تیاغ یراهحابو غاب ۰ راردهروتسم

 یسایاربو ابار هکرولوا یراقادراب عونرب .ردیسهزوب « زرک ضایب یراحودم
 هدنراغاط ۰ ردرابکو راجت تلخ کا . رارید ( جودو ) و ( كکس) کو

 یسهتخت ولوب ۰ راردبا ترا هلا هتخت ماح یسلاها ندنفیدلوا قوج ماح
 هدایرد بل هدرب قانوق ییا هدسرغ كرهشوب . ردلوقمو حودم هدلوناتسا

 لو هدیراذلکسا کوا راصح ۰ ناطراب ۰ یلکرا .ردراو یسهاکسا راش ها
 . ردهدنلخاد یعاحنس

 ناقاب تعاس مرا هراغاب « هدنجراخ یفرط بونج ك رهشوب - یلوب امرک
 هرزواتنوخیستدش هباغلا هباغ .ردراوهحیلطارب مدق راک .رصتخودقم هدر رب

 هپ ییدوجو «حالصا یتسهدعم كنجما ییوص . ردعفان هنتلع برج بولوا
 و و ارت ال پف دیه از:شازوک  یراعف قروب ددا لات
 .رتقالتت نام کر قافارومغم ۰ نولوا تسردنت نولک ههنا او هنارا مارا

 . ردراوهکردرب هدنبرقهحلیاهایمان ( یسهکناب داغزوب )ندراهاکترابز هدولوب
 ءدنجما رایوکر ومعم تعاس (۱۲) هقرش بناج هنب هلتکرح نداروب

 هک اه ضار“ دم فاسو كدلک هنسهبصق (هدرک) هردک.

 یرهش ۰ ردراو یرادرس یرحکب . رداضف قلها یللازو . ردقلشاب وص

 مدق زرط یلوتروا تیمهرکو هتخت ددع كيب بولوا هدنجنا هووا حساورب

 ییماح یهدنجا وشراح . راو یارح نوا« یسهلم زوقط . ردراو یسهناخ

 .ردراوهناغ یسهوهقیدب .ناکد زویکیا «ناغچوا ماحرب «هکتچوا . ردازوک

 یاتخسو ینوکهدهرک . ردقوچ یغابدو یسجقاج هدایز ندفانصا هلج
 اما .ردتسردنت تباغ یسلاها . ردرب الباب فیطل یساوهوبآ ۰ ردروهشم.

 ندننیدلوارومش«یرادنول . ردهلطو هتفوس اک تلخ . ردراویرلهبوبح
 هسلک | قووم هدسان هاوفا  ردزومشم كب یغووص . ردقوح یزسرخ _
 روس لی رض ود ءا شعد كاوا هد هددرک یی یئووص مورضرا»

 ینونج یسهروج ترد . ردیسهقاط كرت عیجش « مجم « هدنز یقلخ
 یللا  قرق هدارآ و . ردرلهبحان رومعم ردق هبهجراو هنرهش ( یرقناک )»



 ۷۳ همیظع را او تابصقو لزانم نلیروک نکردیک همو رضرا

 )96 هک )بوک NIE یو DIE 2۳6۳۶ )یوک DIE ووک NIE KDE NDE DIE IIE DIE DIE DIE SIE DIE IE یوم یو

 ندیهاشدپ فرط . ردیتت یک یا با ا
 .یراع( 0 ) ؛ تماعز (۱۶) ۰ ردە ا (۱۳۰۰۱۲۲ ) ینواه صاخ 7

 كس ییا هلیراوهج هرزوا نوناق . راو یسکب یالا  یسشاب یرح . راو
 .كنسشاب یرجو كنکی هدردق مدا زو زکس . رولوا یرکسع جیلق زوب زکس
 .یسجنرب ۰ ردراو یسهبحان ش ۰ رداضق فرش یا زوسجوا . رولوا

 .یسجنچوا « یسهحان (هکوک ) یسجنکیا « یسهبحان ( رہش فارطا)
 دودرود ) یسحدرد ت ردهدنل وص كن ولو  یسهدحأت ( دد و وا ی (

 شب یونس هتسیضاق . ردسهبحان ( هجیلعاب ) یسحنشب « یسهیحان ( ناوبد
 كغناتلادع تماف هدارو اما  شورغ كمنوا هنکب . رولیریو شوغكس

 هلوبناتتسا هدنوک چوا یسااعر ناه هسنلا هخا چ اقرب عورشم ريغ . درک
 « یرادرس یرجیکی . راربلک ندنقح كل اح اظ كردبا تیاکش بوراو
 نایعا هدهسیا كلکرت ردقهنره . ردراو یفارشالا بیقن « یر, ادختک هابس

 کردنظعم ریش نادایآو روم ین ؟ ری نا یا او
 .یارم ترد زوتواو هل ترد زوتوا .ردشلواعفاو هدنساراغاطرب یقار وط

 :ایتغا ضعب ۰ ردراو یرلهناخ اسز یلوتروا هح ودق كسب چ وا « ردراو

 .یسمش « ینارس اشاب < ردیلوتروا هلا تیمهرک یراناخو یراهناخ دلرهسمک
 .كلراعماج ۰ ردریارس لاثم مرا غاب « رومعم ینارس اغا راقفلاوذ « ینارس اشاپ

 .. ردکلامههربثک تعاج هکرد ( یعماح اشابیطصم ) هدنجمایثراح یلزوک كلا
 رامعمهجوق «تناخناماس یس هله بولوا رومعم تاغ هد ( ییماح اشاب داهرف )

 ىم ندراداه :ردراو دبیری ۱ نر
 ,یسهلج.ردراو یسهمشح ید < یا یا ید . ردروہشم یمام اشا

 . ردراو یراناکد نیم « رومعم ردق زو ترد . ردیتاربخ اشاب یسمش

 .. ردراو یتکم ردق شمت اما . مرویمهلس یغیدلوا قدح ارادو هسردم

 .هیدم یتلخ . قوج كب یماملع . راو یهلا مالک ظفاح زواحتم یزوکیا

 .ندنتفاطل كنساوهو ردراو یاد زوعوا . راردبا توالت یاتک

 .تباغ اما . رارزک بویک هجارف هلم یمهفاط اسن . ردقوچ یرلازوک



 نمشد هایسهطساو هراقص ندزکدهرق اهدرب هسلریدشراق هسزفروک تمزا

 ردقهبهجتراو هنیرهم ( ولوب ) بولوا لیا چا یرهشتیمزا هدر . یدنمهریک
 لوبناتسا بوشالقا هیهاکسا یر ولوب . یدرولوا رومعمرب قلقاوق شب
 همها شب نودوا راطنقر هه | چوا هنتر هدل وناتساو ريش هب ولو اک

 . ربخلاب هرمي مهللا . یدرولوا مظع تاریخ بولوا

 قلجاغا هجترانک یلوک هجنابص ۰ هقرش بناج تعاس ( ٩ ) هنی نداروب
 :دلدتبا اشا هلیزوک تربع یرانامروازسقاجوب « زسیید كرديه رچمایسایرد
 عج ندنغاط ( رلهتفچ ) رهنوب . كدک ندنیرپوک جافا كنيرهن ( هیراقص ):
 بودیا رذک ندنغاحنس یبا هجوق هرکوص « رک ندر وکه تختوب بولوا
 نو ) رهو ااا نارو رولک ووو دورف هدنک وا یملکسا ورا لب

 « یلعماح « یلهحماب ءىلغاط «ینامروایسارو . قدلآ لزتمهدنسهصق ( یرازاب

 . رداضق قلهخا یللازو . ردقجهصق ر نی یرازابووشراح « ییماجوناخ

 یلروماحرب هدلڅوب ۰ ردراو یسشابوص « یر ادختک ۰ یرادرس یرجیکب

 هدندارو . ردراو یربوکرب هتخحن نوزوا هدنرزوا هکردراو قلقاطاب روهشم

 هحرود ) هاردیک هدنجا رانامروا تعاس (۱۲ ) هقرش ەە وم ندکدک

 زود یلغاط « یینامروا . ردسهحا كنولو یسارو . كدلك هنسهصق ( رازاب

 . ردمارخ كناشاب یسمش هلم . راو ییاخ کیا . یهاحر بولوا رب رب

 (نالس) هدکدلدیکتعاسییا هنفرط(راشها ) هنرغ بناج .ردقوچ یرایوک "
 Ek ولو . ردرومعم . قدراو هنسهبصق ( ینوکسوا ) : اد قوص

  هلتکرح هن نداروب . ردلمکمتیافیسیشراج ۰ یناخ ۰ یعامح«یعماج « ردصاخ
 ... كدلك هنسهصق (ولو ) هدتعاس )٩(

 مان ( یسمش یاب روقوص ) هدنرصع قناع یساروب - ولوب فاصوا
 قاقاحوا هلبطرش تابح دقهدالوادالواهنسودنک ۰ شلدما حتف هلبلا كنامرهق:

 .رارد یرلدالوا اشا یسمش ؛ردلکد ضرقنم . لسن الاح . ردشفلوا ناسحا

 راح هدنرزوا الاب هوکرب یلقاریوط . ردنشمریدپاب یروفکت هسورپ ینسهعلق

 هرزوا یریرحت حتفلاوبا . ردکچهملقرب قوب یرامع هدنجا هبارخرب هشوک



 ۹۷۱ همیظع راثآ و تابصقو لزانم نلیروک نکردیک همورضرا

 .كنماح . ردروهشم یزرو راندا و . ردراو هدیرادرس یرحتکی

 ناسا کت هل اکر یساعد رب كشاوردر 6 ردراو یاکد یکتا هدنس د

 ترش هدف رطیه هیدآ « قوترم ام 7 هکر رشب نوت ككا صاخو

 ربغتم یلذل بونافوک . بوبوروق هتسروط هلب نوک قرق یتح . ردشملوب
 مع هزات هان هلا راعلا رب هکردروهشم ردق لوا ۰ ردقوب لاا قلوا "
 ینلوا ككا نماتول ەتو ا شغآ تورا ای
 .ردراو یر تندرا ا

 هدنسهروح ترد . ردلیم ترد یعرکب طح -- ها هرم شااتسرد

 دج ا ندم وص كحیلخوت یتلخهاج . ردراو نوک هراب یتلاشع, لاثم هصق

 .ردقو یرلغاب هدهسلاقوح یتالوصح . ردهرزوا تریرلور كنر ندنرلک

 هکرولوا زو راقو نوواق ولردرب هدنرانک كلوکوب . ردنوزفا نددح یرلهحاب

 قباق هراپ ناسکس « شمت هدنچا هریوب . ریلیباکج راجرب یتسیکیا جا
 نانلو هدلوک و اورو اشاراسو هتسارکو مدآ ندوک هکردراو راه ربحو

Eینلابنازاص « يلان الا ۰ راردبا راک بودادص ندا و 5 نا  » 

 .راردیوقموحرفم « رولواذبذلتباغ یراقلابوص یلتاط یکی نلاب هنول « ینلاب هنروط
 ,ازدقا تو فاص تبا یوم < رد ال وق یا لر ی

 . زانم روس نوب اص الصاهدن رلکدتا لنسغەسلا ى راتىداق كرا وك نالوا هدناحاس

 هللا وصوب یخد ینوموص روکذم . رولوا دلو ضایبو كاب راهی هن
 تعا ياو دهر كلى ار یا اس تل ای
 هدنرانک یسصق وراي ق. یر ران

 .رولس هایدیقآ هلوکوب هلا تمهرب قجهزآ یرهنهبراقص . روایکود ههایسرحم

 یسهلزوطتیمزایغایاردنفیدلوا نیقاب ردق تعاسجوا هنیزفروک تیمزاهریحوب
 قالا هنیزفروک تیمزا یهربح وب هدرصعر, یتح . ریشیراق هیایرد هدنکوا
 هدهسیا شل ریدتالیوط رلاسو داغرا لاو امزاق هجراکبن زوب نکا كم
 یس تس وکك لکشوکو ید« ردکر کج ون رم و ناوارفهنیزخ اکوب »كنقاخ تیمزا
 هد جیاخو « هجیلخوب یرهن هبراقص اما . ردشلوا لکن | هللوصح كيا



 زی یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۷۰

LIDSصمد صمج مو صمجمصم موم مو ی وجه  IVIL 

 «یعوررونم عمشربهعاحواره «هراب نانررب هنشابمد آ « ینسرر هنشاب قاحواره

 بوک رلرادنامہم ندفقو بناج . رولیری و می هبروط رر هنشاب رطاقو تا ره

 . «فیطلیماوهو بآ رب . رد وق تاریخرب هلی و « راردبا تمدخ هسکیه
 ټو تروق لوک ینه كراترام نالوا: رکذوب . ردراو یماج انشور

 ناسکس زوب ۰ یناخ رب قرق كجوک « كوب هقشاب ندرانوب . ردروتسم
 . ردیتسد هربح كناتس رامعم هحوق به زلاس راکسریش ردقوب . ردراو یناکد
 هدهسیا فطل یساوه ندشیدلوا هدنشاب غاط .ردیوص یبوق یوص كنهبصق

 - کله لردیک تعاس ( ه) هقرش بناج هنی نداروب . ردهجلیقت یبوص
 " نکلا ندنلا كرامور دم ناطاس یلج یتوب . كدلک هنسهملق (هکره
 . ردراشع د « یر كاله » ینعل :(CE ند یش تاع قوحرب

 یدادش یخ لووارف هدنرز وا اف نیطارب E هرد يا هدایرد بل

 هدنشاز یرادآت# دراو یسوقرب رظان 46 ۰ ردانعر لقرب كجوک + اھت
 ردود ي اچ هد هلک رزرو لمم ایا  ربق» یزااع
 لاف د تاع ت ندارو: ردهتسات دک اچ لیا هحوق , ردراژ یمرکد

 1 تن یلارحا كارو . دک سلف تسزآ) نکات( ) هارد
 رب هدهدارو . قدزاب لصفم هدقرط شاب كدلجو و هدزمتحاس هاحرات ىلا

 هقرش بناج ردق تعاس ( ٩ ) قرهریدلاج ربفن نوک یسترا هليا تکم نوک
 .دادلکهلزنم یسهبصق ( هجنابص ) هرکوص ندکدتیک هرجا ناتساکنچو نابابخ
 بورق یناتسنالغمو ناتسراخو ناتسغاط ی هداروب هجوقرب لتمزا ادا

 مانا روم هرکوص . رولوایوکرب هلیمان « هجوق یجنابص » ندنکیدترو نابص

 یراصهدنحا . ررک هنلکش هصق ر هدنرصع ناخ ِناماس هج وق بولوا رومعم هليا

 « یماجرب فبطل . ردقاجوا ش روب هکردشمتا انب ناخرب كویب اشا مسر
 . ردروتسم هلا صاصر لوک ینارامع . ردراو یسشراح EE یعاجرب

 نانس رامعم هجوق به ینارامع . ردراو یوا یلوتروا رک دک تاس

 ااو ا زاو یا اا وتو ) ی.د.ربتساب
 ٠۳ یسلوس كننفو كلا لنز وا كناشا متسریسیژک | كنانحو
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 انب ینفی رش عماج هیناماس یعماجوب « ؟ندید یندبنش »: مروسدا

 قلداتساو تواهم لاک ( هفلاقماسح ) یسهفلخ شاب كنانسرامعم هج وق ندبا

 نت نابع یتسالوط دب هدنرانف 9 قلراکسریش تودا انتها

 یشقنم هدرخ لاشم رویط مسج هرزوا رانزور یهدنسهروح ترد كعماح

 ییماح هدقدر وا یوترب كا 1 سمش هسرزوا کزدراو راس ندماح

 (۰..ضرالاو تاومسلارون ُهلا) هدطسوكنس نوحکنا.ردبا راوناقیرغ

 هتسارا هابراهقط لیدتق یزو ما كنس« . .دشلزاب یسلیلج تا

 هکردراو رلهحیلاق هلبوا یراک رصم هدنجا ارم هنا تایولصم هجو

 ادن ناراکفذص داو یسسرک رب نوخا . ردناپفصا راک بوک

 رداق هبهماب یسرکرب دننام اک |یرایج هما . . .دیتراپم "یتسد هریچ
 تاذ مرا هدنجراخ كرانزور ی هدنسهرد ما . ردرالکد

 كناوغراولک . ناحرو لنس یهدنآ هکراوناتساعرب ر ورا نددامعلا
 هبهلق قحا . راشقوا ینحور ماشم كتع یهدنجگا عماح یسرطعم هحار

 یراصحهرق هرزوا یسایلع ةبتع. ردالعم باوک هکراویسوبقرب عنصم ریلیچ |
 خرات یسهلج ٩۳۰( هنس : انسح اریخ ) : ایزو بهدم هلبطخ یلچ نیسح
 رلتنعمالکشلزاب هللا طخ نسحددع شم هدعماح نورد . ردشلزاب قرهلوا

 لوص كبارح ییزوک ندنسیه امآ . رکد یسهنیزخ رصمرپ یره هکردراو
 یلثم هدراید رب هکردتزع مالک نالوا هلبطخ ( یمصعتسم توقاب ) یک هدنفرط
 هربشط « هدنناب کیا كنسوق هلق . هلوا هدنعماح دا ناطلس رکم ۰ ردقوب

 .ردس نع هلرلهق ددع یدب زوک نع هرزوا نو < انوکنوتس ددع ىلا هدنراهفص

 .ردراویسهرانمرب یلهقبطر «یلهفرش رب .ردعساولاثم نیطالس عماجیعرح عماج

 نامهمه هدنورو هدسا هدنفارطا كعماحوب . ردیلاع ةرانمرب نوزوم تاغا

 . ربلآ تا كب یاو مدآ كسب چوا هکردراو ناخرب نوجا ا یا

 یماعطالا رادرب نوجا نب راعو نر رفاسم می . ردراو هدیلهود هقشاب
 ندقدلوا لوذىم یتمعن هناوسنو لاحر « هناوحورب نوا لاسو هام هکردراو

 هلرانس رقاب هرانالوا نکاس هدیارسنامپم اشعلادس هحکیه ن الا لا هقْیاب



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱3۸
IERIE یک ورک یک یک ورک یک )ورک نوک NDE eI نوک eM یک EDE BIE DIE XIE نوک DIENER 

 بھن یهزوکگوب نوجرلکدتبا دیهش ینجاقرب ندلاطبرک اسع رایلهزوکک
 نا ردا باک هدنراسا خیس یرافک .بارخ یراهناخ تینا ثراغو

 راثآ هګ هدهزوکک ندرلهبارخواالاح .ردک بولوا ناور هنسرهش هطالم
 تب مظع ا ا رق لاو هک هم طقک ندهایو نهال
 بودا حتف یهعلقوب دمت ناطاس یلج هرکوص . ردنا رمت یرهش كردا

 هو و را ار ها روا اشارا تاكو

 یزافلاو حتفلاوبا ١ ردطلغ ند « هزبلک» هزوکک . ردناباع اجاح یراثا
 رومعم یناروب هرکوص ندنحتف لونناتسا یزاغ ناخدمناطاس یحنکیا

 ناطاب : رداضق 1 ارو مدنک ا یناحتس لا هجنوق .ردشقا نادایاو
 مظعتیاغ هداروب (اشاپ ینطصمهجوق) رومشم یحاصیرپوک هدنرصع ناملس
 احیسل وتم .ردشلر و قرهلوا فاقوااک | ندنغیدر دباب فا رش عماحرب

 رب یشاب غاط زسوص ۰ دیعب تعاسرب ندایرد بولوا هدنسهورذ كنالاب هوکرب

 عماح چوا ۰ یرلوا مدقزرط یلهجاب < یلعاب نادانآ ردق كهل . ردرب

 . یلوتروا نوشروق «لاثم یماحنیطالس فلکم ندنسهاما . ردراو ینیرش

 یسهیوب هدنراعماج ارزو هدلوبناتسا هکرداو عماجرب مظعم یلهق نوکلن
 ۲۳۱ نوسراب وق ندنس ور وک دمانهمع » هدنبرق هنردا عماحو .ردقوب

 تاريخ كناشاب ینطصم یحاص كرسج نالیوس یعرصم « یتسوص

 ماخر كعماحوب نکیا یسیلاورصم اشاب ینطصم موحیم . ردندنراتانسحو
 هدهنابمو . رد شمر دباب هفح .هفیحخ هرلماخر لماک ناشا هدرصم یراشاط

 ینسهشیشرب كنادعمشوا ناهج ناشارتلکیه قردشمردباب نادعمش یامصرب
 بور دياب یرلهفحت رصم هنوک كيب هج اهد . ردرالکد رداق هفمروا هلیب
 یراراود یهدنزو جا كعماح ردشمردنوک هتسلکسا هحراد كنءزوکک

 بب زرطرب هلبوب هدلوبناتسا هکردشاق هلا كنر اکنر ماحریدق مدآ رح وا

 زاحارحس یلفح نانذوم ۰ ییارحم ۰ یربنم . ردشمهلروک هدعماحرب چیه

 ار ردلکد نکم هلهجورب چیه یییصوو فیرعل هکردرامنصم یراک

 ا تكمرک « قلا ۰ كىتا «كمروتوک :قمراآ [۱]
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 1 یدردنوک هتل ودرد , یتشاب كردما لتق ینهزابا وهم و اشابناماس ادخ دم

 ندی دک رخ ییدتاطض یورضرا تودک هدا تا قسم لسم

 (لدس) نالوا لّرنم كلبا هدتعاسید هلتکر ح هدنسهرغ كمظعلانامشهام
 یران از ومعم ردم نات سو مظعهدایرد بل یساروب .یداراوهنسهیرق

 غاب .راو یسبشابوص .ردفاقوا هدنمکح یاب ججرک یهدرادکسا .ردراو

 فاصوا .رولک ندارو یرلءهزبس كلوبناتسا ندنشدلوا قوح یراناتسوو

 اشاب نداشاپ خاص مظعاردص هداروب . ردروطسم هدلوا دلج یسهراس

 یغانوق ندنا . یدلک ابادهو هفح باسح یب تاوداو هسک نوا هنهدنفا

 مدآ زویشب «غوطرب «یتماخبطم «یشاب ینرالک هلیا (اغانسج لتآ هلا )
 . كدلک هنسهصق ( هزوکک ) هدتعاس ىلا ندنآ .رایدتک یرلیا هلا

 هدنشرات ۷66 .شعا مظعرهش هدعدقنامز یساروب هز وکک فاصوا

 یلوبناتسا بولک هلبا [۱] یزاغ لاطبدیس رفعج دیشرلا نوراه نددادغب

 (یرتسانملزق) هدنبرق یسوقیرولیس هرجا لوبناتساحلصاب كردیا هرصح
 < رلرید ییماح اشاب ییطصم هجوق اک | الاح هنب - .هدلحم یرلکدتیا ربع

 ندرافک هنسیه .رابد وق لوف ثكمجواهنجما كردا انب هعاقرب ردمدق دعم

 هدادغ دشرلانوراههب بودیاحلص دقع هرزوا قلا یسهتنزخ رصمر

 هنسوا قرهلاق یحهظفاسح هدزادکتنا یراق لاط دس . یدلوا هحوتم

 بولواندنلاجر هوما - رد( یک اطنالا نا دبعنیسم اولا ) هک-یزاغ لاظبدبس ۱

 روق ةا راع هللارلمور هدنتتطاس ماکنه كالاادبع نایلس نالوا یتیم دكراب وما ,
 ددقوآ ندلاطب رامورینح ردفا زارجا تقفوم هلیفح هندصوصخ و لدا

 . شمراروتویوا هلیسوقروق «! رویلک لاطب » هل یراقجوچ یهدکیشب هکراشملیب
 كنسهرصاحمقح . ردبافداصت هدر هنس ۸-٩۹ كنه وترجم یرارفسمور ككناذو

 هح رات رتف وش كنتاد افا یلح ال وا ۰ ردشع | ربسا ید ی( نیطنطسق ) رصق هدنرب

 یحرصتهبد ۲46 هدالابرب «ییفرت هلو راه كل طبدبس هکنوج .ردزسناکما قیقوت هللا
 نانلو رار هللا دیشرلانوراه کالاطب . رب رتسو که د رظن کالباینغدلوا قاشاک اب هدشیا

 مور یهدننامز یردب كنوراه هکنوج .ردلکد لیوأت لباق هدیسلوا نادناموق رکید

 طقف. رويدا فداصت هنیراهنس ۱۲-۱۲۳ تكنرش یرلهرصاحم لوتاتسا «یرلرفس

 .رویپرتسوک ینیدلوا یرفس دیشرلانوراه كرفس یسهداف,تروص كنعقو



 ٍِ یناما ى ۱۹۹

 هسیا رولوا ینایغطو نایصعكشاعمدب سایلزق بودپا لمع هلم رش طخوب
 ا رد و لا ناور. كس کم رود نک اغ یارفط
 یاشاب بود « . ردکرب نامرف كنس یمالسا رک اسع كنم راتلابا یلوطانا

 :«هارجرخ نوتلا هسیک شب بوریو فیرش طخ تسدب تسد هرابت یلاع
 رومس تاق یا هلبا عمام رتچ غاطوارب ۰ لمح راطق یللا ءرطاق راطق یللا
 یتساعد رخ هلهجو وب كناخ مهارا . یدروس ناسحا هرخاف تعاخ

 هدل مان ( یریاحاغا ) بونل وا روع هرادکسا ندننورب یارس هرکصندقدلا
 سکرح ندنراروشخالس اک نوکوا .یدنلوا تکم هلزمهاکرخو همخ

 ناملس رادحلس یلهیطالم هلیا راغلا همورضرا بولوا سم اغا یطصم یزرت
 قامرف نیزسا تکم هدرادکتسا دن بحاص یاقلب یدک هسرزوا اشا
 یدنک هر كردیا لزع ی ( یلج یل ۲:1 الوار یرادهنس زخ هاش رش

 مارآ و ثکم هدرادکسا زنا هر .یدنا رات یاغایلع ندنرلابرقا

 ۰ قداییوت هکمروک را اد كردنا

 مو رضرا ندرف هلا اشایدم هداز رادرتفد هدنسد رع كيجر رمش

 2 ۱ تاصقد ا تب اتم رک فسا

 هدقاصوا لوتناتسا تال داع کو کرد( زادچسا - یادکسا ز الوا
 یعورضرا لسم. كدتبا تکمیارب هدارو . ردشهلوا ر اها هداوادلج و

 ناماس .یدنیاخذ رانایرق اشاب ندنکیدلک یسهدژوم ییدسا طیرو طض

 :مدنه ندنا هخ ندنا هشحندنا و سا وب هللا هتفرف كرهلدنا لتف اشا

 اشا هزابا قرهشییراج هلبا اشاپ ناماس بولک همورضرا ندنا .همجم ندنآ
 هداروا » . یدا شمقح شبناط هلیسلاها مورضراو شا تانا یکودبا
 هکمرتتسوک یرلهراما نایصع هنب كردیاعج رکسع هنشاب هزابا روهظ ونوب
 . یدشملوا ناجا ییلاا مورضراهلقل رادرس ههداز رادرتفدوند «شمالشاب
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 لا هیدالوا دالزاو | ریقح و ادخ دم . ردوا تراقا دن وا
 رکج من نس نکیا | هداعد یئفلوب هدنحتف ئسهر زج درک 3

 . كدلو هدنحتف هماح هدر کت یا ازع هعرب ندکشدلوا ۳

 یلاعت قح . كسرولل و ید هدنحتف رادام اراد كنهرب زح هدورلبا هللاءاشنآ

 ۰۰۰۰.۰ هر و, تمالسو تک کنن ِ

 بحاصم.یلاع هاکرد نادرک ر زرسنمردپ یتساعدیحتف ادالد رک هتشیآ ۳
 (هعساوةجرهلعهلاةحر ) یدتیاتیاکح همجووب یلظدمم شیورد یرابرهش ۰

 ریقح اما ۰ ردراو ینیصوتو فررعآ كيب هج اهد كنحعتف هیناح هجرک ۱
 2۰ یشرعم یالک ضرع هنامظتنم هداشناو مظن یادا هعاضیلا لیلقو ریصقترپ

 هخومضم « مملوقع ردق یلعسانآا ملک » بوبا دصق ردقواینلزادرپ نخس

 .مالسلاو مردیا افتک | كردبا رر ردقوب هلآ هداس ناسلو ناب ناب

 ةریزجكرلیدبا لزع ندنرادص اشاپ دمت یشاب یوق ناوجهدهنسوب هنب

Ny 4۳  

 لوا كاباب ریصعت رب

 . یدلوا مظعاردص اشاپ طاص رادرتفد . یدنلوا بصن مظعم رادرس ا

 ناسحا ینتلابا ندوب هلبا ارغ یارغطو ترازو هاشاب یضتع یشادرق ادا

 هلترازو هبیاج میهاربا همقیچ ندنتلراد هنیزخ یدنک هتفهوا . یدسا
 اص هدا بجر كنهتسوا هن . یدنلوا ناسحا یتلاا داا تشپم دادغب

 اد رادود تو و اشاپ دمحم یلج یلغوا یسیدقا كناشاب
 ۰ اشاپ اص نکیایساغا رادحلس بودیاطض ناوید بصانم هح - رداشاب دم

Iیارغط ندنکیدمنا لوق . یدتا ناسحا یتلاغا یرحکب هل رازو  

 ال وا رقح و . یدلوا لئان همورضرا تلاا بولوا مظعم رادرس هلا ۱

 هبلایمون . قناوا ساو کا تو و یو

 ضاق سام ةد < ردا < ت « قولخ < ناسللاواح ۰ سانش ردق

 دم . یدنا نامز فصا او و ,نایلا عیدب ناسا «لیلح یاشاپرب

 هل زمهاکرخ وهمخ بواوا دار ودنم هرم هلراماعناو هات نو رم ِ

 تعلخ هدناخ میهاربا روضح نوکوا . قوا هدامآ هنتحایس مورضرا

 ! هلال » : ناخ میهاربا ٥ هدکدتا سوپ نیمز اشاپ . قدلوا پایفرش هلیهاشداپ
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۱۹ 

 ES هناا و را تار یلبخ هیحلبا

 یرلهمان هدیهاشداپ ناوید . رولک هقبح یکدروق شواح یحلبا نوک ی حزوقط

 هداح لوا . ردنا سون نامز « رانوص هنب راه رش تسد كناخ دا ناطلس

 39و قا دوم یرادگنا هن مدکدتا تارق ناجرت ما
 ینافود « یدنفا هاربا ربتعم ۰ یدنفا مالسالاخیش « یدنفا ىلع لبنس

 ۲, . یسهناخ یولوم اشا ر مساق  یدفا لیعایسا یولوم یوتتم حراش . یدنفا

 وزوف + . اغا یال تر ینشلک رمت شیورد ۰« یدقا ېد يونج یش

 لام و ردا تارف یهمان . دبا رضاح ريقحوب ۰ اغا دبع . اغا ىلع
 : یدیاوش یبسهمانرسو

 لا هتلود ادا ناشلایظع هاشداپ یجنتلا نوا یسهدیزک كناتعلآ »

 ناطلس یهاشدای محو برع قارعو سدق « هبیدمو هکم نارودلارخ |

 بودیا طفح ندرااطخ یزکفرش دوجو یاستقح « زمهاشداب ناخ دا

 دیرک نده رپ جنب انداو هاب یسرب نیلجزب . هیلیا ماد یزکتلود لالج
 . «هلسهعلق هرابییلا یخ اسار كسزو هرکیتلا . رکنشملیا بلطیتسهطا

 | یدب « هلیسارق هراپ شم زوب یدب رولوا لصاح یسهنیزخ رصم یدب یونس
 درک هدنطیحم ليم شعب زوب یدب هلینداعم یریغو شوکو نوستلا ددع
 . یدنفا دوم یرادکسا هدنماتخ « مریو هزسیا ردکوللاةربسح هک «نمهطا
 توالت هحناف سلج راضح و ماعو صاخ هله نود « هما فل اهن و «

 . یدلکح ید كنالك كرهدبا

 دوم ۳ دجا ناطاس یهیبلا رارساو ! لغوا یا

 بقرتم زورو بش . ردزمکیدتا اشامت هنا لا ءال وا راک راسو یدنفا

 ا دج « ؟ كحهدبا روهظ نا یسهرب زج دی رک و ابآ » هک كدبا

 یحتف كدب رک هدنروضح یساباب هدنتوابص ماع ناخ هاربا ناطلس هجوف

 حق اشاپ فسوب تسدب یهررزج هرزوا كما اغا ییدهع بودی هدمعرد
 بوروا پوط ررب هنیرب ره نکووانبوا هلیراشادرق هدننای یساباب . یدتیا
 هندالوا یدنکو هودنک كتفالخ ماقم هدقدلوا موحیم رانوا هدینیدقس
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 ۱۹۳ زیزع ردبهتفک هبتگو هبرغ تیاکح

 یک لغواتنج ۰ نغواردنلف ۽ برع دنعس « یحزاب هزاه هدنراتلاا ل
 هلیالاثم برد رکبع ندزمشیداو# رازیب ندنرادرد . راردزی وق مسخ رایالج
 هدزهجا رفس لصن . ردلوفشم هلبعفد كرلنا مالال اشاپ دار مرکم رادرس
 یحنجوا « مهاشداپ » : یدنفا ایلوا هدقدرویب « ؟ مەديا حتف یتسهطا دیرک

 . بلک هدژم همهاشداپ نوک یجنکیا نوا ۰ ردا لتق ییلالج هلح كرادرس

 دایهرادرس . ردجیک یک یوص لیس . ردقوب یراتابثو ماود ارلبلالجوا

 ود اشپ دارم یجویق هراخمرات ینمان بوریداوط هراویق ییزاهشال كرانا اشاپ
 بلح ییلالج هل اشاب دام لامااةققح . یدتا فثک ود « ر دذا
 شرت هراوبق ییراهشال بوک ندغبت نادند هد تلا سلکو زازعو

 نوردقوذ بولوا ردصل!حرشنم قولخ هاشداب هحنلک هدمها ناطلس یسهدژم

 كارغ » : ههاشداب یدنفا دوم یرادکسا تعاس لوا نامه . ردبا لصاح

 2 لوا دوام
 یدلاف یربد یوا 6 قزب یف یرب یوا گلو .

 الج ادخ دج هرزوا زنروشم ی هدزانوک نک ! مهاشداپ . یدعا

 [۱] هنری جنپ كيدنو ادتبا بودیا دهجودج هنسانغدبرک ةریزج .یدلریق
 بلط هلیرلاضر نسح ینسهریزج درک كردردنوک همان هليا یجیایارب ذمتعم
 زبمآ تحیصن هنوکو كنیدقا دوم هځد « ؛ ردیا روهظهن لهروک « هليا

 دروق ) .رونلواریرحت رلهمان لالایف بودبا ظح ناخدمحا ناطلس ندنیغرت
 اادهو هفحت هلرلهمان هیهسک نایلامیدب « ناسللاحیصف ملکتم مان ( شواج
 کمدنلا كىدنو هدنوکییا نداروا « ههنسوت هليا راغلبا هدنوکیدب بوليرو

 « رک هکیدنو یشراق هليا یک هداروا . رولپ ردنوک هنسهعلق ( اراز - اراض)

 یلارق كيدنو هليا مظع یالآ نوکیستریا بوتاب هدلح مان ( هترظن ) نوکرب
 یموهنم . رونلوا تئارق نوبام همان هدنراناوود بوشولو هلم ریپ حس نالوا
 ۰ شمهتسیا نایعلا یدبرک هر زح « هلواه » قافتالایلع هدقدلوا یرلمولعم

 كرهديا ربرحت همانرب قلوشراق بودیا دهعت وید « هنتسوا زمشاب مهر و
 . ردقجهلوا یرظان هیجراخ دوخای تموکح سیر - مرپجتب [۱]



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱3۲

 دمت هجوق هک - هدنرت یعرح كصناح ناخ دما ناطلس موحیم نوکرب

 هله بوریدروف عملم رتجرب - یدیا شقنم رصقرب هدنرب یارس كناشاپ

 ک ینلوا تفاض"لاعرت دلا بودیا عج ,یناحلص <« املع «الکو « ارزو

 هللالاحر هله . یدشماعلوا لذب هدناخدما ناتخ نواه روس امظع تمعنو

 ءلدحا راس موحص . یدتیک هتتطو سکه بودیآ رلاعد ماسطل ادب

 ؛یدنفالع لشرف «یدنفا ایلوا « یدنفادومح یرادکسا هرجا یملمرتح

 رک شب ورد ا ناکدنناوخ ناطلس ۰ یدقا مهار یحبش جارج

 ه هلحو ناخ دا ناطلس . قدلاق ونازرب هدهاشداب روضح رقحن « ینشلک

 .رولوا دصمرب نشور بولوا مات زمعماحو لاح هللاءاشنا » : هک یدد ًاباطخ

 ندراضح ناه « . ردمزال مظع فاقوا هعماحو اما . هلئارمسم ینماعا ادخ

 ازفلاتیون  مهاشداب » : هکر ایدروس یدنفا دوم یرادکساو یدنقا الوا

 عماحوب ینسهبهزج تالوصحم « یتارام هلج كنا . لدبا حتف یراددرب بود

 تاذلاب ءارث باط ناخ ناملس ندزکماظع دادجا.. كدبا فقو هزکشرش

 ینس . یا . کیه اا « یسودورو هطلام هرزج را هک

 . ردهمیظع تیلوتالاح . یدلیا فقو هنعماح هلج كردبا حتف ی رهرب زج
 . رد وقو نتماهد یاقوا ناخ ناملس ندناقوا زکماظع دادحا هل

 3راوک كیدنو نمر زجن درک ی هدوکهقآ هدرس ۰ مهاشداب « ید وا
 كنملسم حاخو یراوزو راج دک رسم نیلونا ا بولا ندنلا

 ميهاربا یخیش حارج ناه «.. ! زکیدیدیا كاپ ندنرایک رافک یی ربعم
 نوحا یساضر هللا « نوحا هصلاخ تو » یدنفا دوم یرادکسا « یدنفا

 . رابدروس هزوب لا بودیا توالت ییناثلاعس راضح . رایدید « هحناف

 هرب زجوا چک < ربا . ردشلوا عقاو هدنب رق تباجا نعاعد یلاعت هلاءاشنا »

 .رایدید « .ردکرک كما غیلبیس هنبابسا یجتف كنهریزج ناه « ریلیدبا حتف
 مزب !رایدنفا ء اما »ناوضرلاو ةمجرلاهبلع ناخ دما ناطلس ًاباوج اکوب

 قبال كمهلشبا شیارب رباغم هحلص . ردراو زحالصو حلص هایرفاک كيدنو

 الح صوصخاب .. ؟ مدیا كانکش دهع هلا هنامب هن . ردلکد یدمم تنس



 ۱ زرع رد ةتفک هبیو هسرغ تیاکح

 .كدنلو هدنحتف درک بودا افا یزّملاکو ! لغوا « لوا رادروخرب و
 : مدتنا ریقح ۰ یدید « كدعا جاتحم هامراو یز

 نایلس .زکیداوارابتخا یربک ندچش زس ! مناطلس زیزع « مردم » بس
 اد یخ راھ کرک کیو یک شمت یرب ندنرصع ناخ
 كرید « . مرینازاق باوث هزکش رش بانج بوئلوب هدرلازغ هج اهد . كدیا
 یهبیرغ ةیاکحوش قرهلوا نونم یسیدنکو مدلبا سوپ ینفرش تسد رارکت
 1 . یدالشاب کا لق

 بسم )۰0020 ممسس

 زب نعردب ةتفکه بیعو هس رغ تیاکح

 نالوا رتتسم هدیهلایاق ههلکید هایغالوق ناج یهباکسوب ! لغوا یا
 هدن رصع [۱ ]| دا ناطلس هتف كسهر زج و قاب . ردندههفخ ررسا

 ؟ یدتبا رلاعد یخ ندزوبهن احلصو املع میج ؟ یدنلوا ترشابم ندزوبهن

 ید دادم تا هنس كکیدلک هدوجو نس هدن رصع ناخ دا ناطلس الوا

 9 كعماحیب هنس رلرب واین منه یرابارس راک ناععاو رزو ددع

 هبنلع هرقصا بولب زاق رلءهرفح یکم عارذ رشللا « رقرق . یدشل وا عورش

 . یدلوا رار هلا ضرا یور ان شاسا هدهنسر لماک قرهللوا ترشابم

 رامحنم رادربخ ندک الفا ع + ؛ رلهسمک ندتما یاحاص < ماعو صاخ هاج

 هریک ن ابرق ددع كيب ۰ قرهنلوا انشو اعد ادتبا بولک ها ان هلبقو تاقیم
 و ووا او دمتم هلک اشاب ردنلق . ېدنوا عضو بازح ماقم

 یاما لم یدنفا الوا صداتسوا . یدلوا یسضاقو و تاک لم یدنفا ىلع

 دوم .یخیش له هدفا درک باقا ۱ یا

 یرانذؤم لمت رهسمیک نااشوخ ردق قرق رتاساهد « افا دومءرق «یلج
 .. هدهعا ماتهاو دهجودج هنمامنآ كنانب ماودلایلع هصزور . یدنل وا نصت ۱

 . ردیسبلاع “یاب تفرش عماج روہشم هکر دی رلترضح لواناخ دجا ناطلس [۱]

۰ 



 یس همانتح ایس یلجایلوا ۱2۰

 طه ضک هک فک هک هک یک تو که تکه 6 هه هه هو هو هویج هه

 ی كنیرافک ( هننام) وزو یسهربزح هش هروم هراس یا شا

 هنسهعلق ( یلک )هدننرو هننام هندن, | . یدل وا تراغ بولب راوهلحم یراقدلوا

 (شکنم ).یدایک ینوروب ( هطیصومق ) بولیداروبع ( نرادبارخ ) .یدنلک
 نوک چوا هداروا . یدلبتآ کش هدنناهل ( یلوبانا) كرهلیک هدندنسهعلق

 یسهریزج ( لیدنتسا ) كکيدنو هرواشلاب نوک یجندرد بوئلوا ثکم
 ندننامل یلوبانا . یدنلاح رالاحترا ربقت بولیروک بسانم رییدت كملدبا تراغ
 طخ وید ۾ نوسلوا كرام كارخ » ندنفرط هناتسا هحنقح هرشط
 ود « كسلک هعلود رد » . یدلک ر نخ موخو یهاشداب تعاخو فرش

 ( لیدنتسا ) هليا فبطل ماا نوکوا بولوا رداص نوباهنامرفنالوا رداص

 كنهر زحو . یدنلو ممانغ لام ۲ كم هدهسدنل وا ترافوبهن یسهررزج

 :ینصح نام ددع ییا بولوا نهتم .تیعص ناسر تا جوا یس هعلق

 هدد نا هاب راکزور سودول نول یرلپوط چوک هدنعاس فا «ردراو

 ۰ -ینمیلبا )رارکت نداروا . یدلبراو هنسهعلق ( زقاص ) قرهارغوا هراربهع

 - هنب نداروا « هب ( یللیدیم ) رارکت هن نداروب « هنسهر,زجو .هعلق ( یل
 هشسمسمر و زامل تورو ی رلهعلق روک دمو . یدلب راو هب هطا (هحرو )

 ' فلكم یرهناخ هبج هلح بونوق یجهظفاح مدا رکس هللا یرلاشاب تلالا
 هنسهعلق( یلوسلک ) هلتکرح ندهطا هجزوب . یدلدبا تر هدهجرد لمکمو
 « كلوا هرزوا ترص » هت رلرادزد بونالوص رابه هدهدنو . یدنلک

 کیا نوک یا هلبا مایا قفاوم هدنداروا . یدللوا دک اتو هبش وډ

eهدنوک یجنج وا . یدلسمآ ن هراهطا ( لیزبق ) بیرق هلوناتسا  

 نمز هدیهاشداپ روضح رادرس تولراو هننورو یارس رفظم < ۳۱

 نون هلا یهاشداپ یاد  فیطلت هلرادهرخاف تعاخ بولوا بایقرش هلیسوب
 لام ياسح ی هتسیدنک . یدلاق « اشاپ فسوب هیناح اف » یمساو یدلدا
 ۱ لس وا ناسا

 نلاس قرهلوب هدریکا یازغرب هلی و ارب یابلوا ریقحوب ادخدج
 . یرله رشتسد بولوافرمشم هلمرازبع ردامو رد. مدلک هزمنطو نبع اغو

 ۱ : هلترمسح لاک ردپ . مدتیا سوپ



 ا
 را
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 ۱ ۹٩ یسهرصاحم كنسهعلق هبناح

NIE NDE DDE SIE IEDR RIE DEAEیک  IEEو9 )وکیوم یوک جیوصک ( 

 ردق ز وقط نالوا هدفارطاو هدنسهر زج درک مظعم رادرس ا

 ندقاحوامه هنانارب و ااعر نالوا هدنرلغاط ¢ هقاقصا « هرلهدلب رومشم مضعم

 رلهمان تلاعسا هليا رامدآ ضرع بحاص « ضرر ۰ عمط ین « هیلع دمتعم

 دلراعلق بولوا راذک جارخ بولک هتبلا» : یدیا وش یرللأم هکیدردنوک ۰

#۶ 

 آت

ak سم 

 هلزکلانمو لام « لایعو دالوا هنب . زکسیلما میاست همالسا هاشداپ ینحاتفم

 زکسللوا ناوخ اعد هتلود ماود هلا رطاخروضح لاک بوروطوا هدزکرلرب
 یرللاسعو دالوا  ترافو بم یرالام هله كنمر و اضر هدهعو الاو

 كنسهملقهنناحهدنوک یدب « ۰ ردررقم كمر ندحلق ییرایدنک كردبا بسا

 یاناده ‹ یرلتسسفو قیرطب ارف هراب زودح وا نالوا هدنس هروح ترد

 ندنکیدکماورفرس رافکن الاق .رلیدلوا داقنمو عیطمبولک هلبآ یرانارک ی

 . یدنلوا نامرف یرلبیقعت هنیرلناریمریمو ارزو تلابا عیج
 لوق لوق ناسم تانغ كس ناسکس نج ندلوق نح هلا همظعلا

 هڪ « هعانغ لام یعوحرب بولوا یلوتسم هنجا هریزج كليم شع زوسدیوب
 نروک یینامداشو رورسوب « یغنانغو راکوب . رلیدلوا لئان هرابراجو مالغ
 * , یدلاف بودا نطوت هداروا راسغ قوحر

 ددع شم « یرلناریمریم یدب نوا ءاشاپ نسح كچوک لصاما
 یعرکیبولینوقیل آ هدنسهملق هیناح هلیرلبحاص رایتوتماعز هلج یرلکب یالآ
 ءیجهبجهطوا نوا « یحوط هطوانوا ؛ یمادنتک یرحیکی لا هطوا یدب

 یجهظفاح رکسع كس ید شم یلصاح « یزکسع رصم « كولب یغاشآ ترد

 راضح برض . لوص < عاص زو ید كس ید هدهعلف نورد . یدلاق

 زومأم کمرک مرخذ ندتکنم یشزاف یراشا كب لاا هراب قرق . یالق "

 .یداقارب هلا تکی رزو ,هدیرله, هات ارا یا < یالوا

 هدهعلقهلج ( یداورخ یاشاپ فسوب ) یرابرهش بحاصم مظعم رادرس
 هتداعس هناتسا هلبا نواه یاغتود بوشالعادو هلبا راکو نابعا « ارزو نالاق
 هداشک نایداب هراب زو کیا هدایرد یور هلبا قفاومو دعس ماا . یدلوا هجوتم

 ندن. یدئلوا روبع ندنکوا یراهلآ (هقوج ) کهدنفرط برغ بوئاق



O مک E DE E EN AS ۱۱۱۱۱۵ ۷ 

 یزام همج كلبا . ىدالشان هغلوا نناخنس تالجت رهظم قرهلوا ناملسم

 ندنرافدنل وب هدنیم حتف وش تازخ هل بولاق هدنماح میهارا ناطلس
 اهدندنیدل وا ضا نع یحزوقط نهانغوب ریقح .رابدتا انئودح ههللا یالوط

 یقازآ نعانغ یجنرب .مدابا ساسو دح كرەنود یعوزوب هلال اوذهاکراب هدایز
 . ردهراسو قازق  وقصم ۰ < میرق ہد صانع یدب یهدارا یا

 نیز ییراناکد ناکمالاردق ىلع سکیه قرهللوا عورش هنتاممرت كنهعلق

 نورد بودهزب هلرهلتشم یراناکدو هناخ نوک هدراهجیک لظم . یدّسا

 هدنفرط لوص كنامل هدهنسااعر مور . یدلوا رب هلبا ناملسم تانغ هعلق
 تاقوا . رلیدلوا راذگ جارخ قرلبق لمکم یرللاحهافر "ةفاک « بولیریو رب

 رایدمت كنابلک بونلاچ رایبرح کنج ندلوق شمت هرکوص ندنسادا هس
 .یدراقیچ هیالاب جوا یسهقارط بولبتآ رلکفوتو پوطملباب رچوا « ریلیکچ
 ۱۰۵ هنس « دیرک یدل هلمناطاس یوزاب توق » : یچتف حر ات

  هطلام هراب یتلا هلیساغتود كىدنو رافک ینوک یحتتلا كنيم حتفوب

 لاب ب Mer واو یراک اا مزاب قلا« هوډ ہرا یتا
 ردلامالام هلبسامت ود یلنامع ینامل كنهعلق هکرابدروک.۰ رلیدلک یحدادما هبهعلق
 رد كنهملق ۰ راروروط هدامآ رابلرتازج .یرلکب ابرد هلج هدنکوا نام

 هلا ناملسم تازع راورابو جرب ۰ شلدیا نییزت هلبا مالسا یراودو

 ۲۳ رد ء هخسارآ هلا ید لع هرانمره . شلوا هرانم راهناخسوفا ۰ شلوط
 هلوا كاح یرلهرهز هجنروک یلاحوب ..! هتساربب هليا مالسا رک اسع راویدو
 هبهدوسرساخ و بئاخ هلبا نیناو ها هید « ! عادولا هیناح یا عادولا » بوزا

 E هرب لزرک ندرزآرب نگری کت نایک
 .رابدلوالئات هتیراما نالوا ترابع ندهعلق حتف نیملسم تارغ هدیرب

 « یراهبراج هبوبحم  بوبحم هلم « یساغا رازق ندک هلینویلاق یلچ میهاربا
 .یدلوایحاصكالماو كلام بولا یرلتآ نالیک هلبا رلاشا رهوجم تمیقیخ
 راخروم هرلازغوا نکل . ردقناف هنیرلازغ قازآ و دادغب هل اقح ازغوب
 . ردقو یرادتقا ردقوا كربقح نازاب ینوب اما . راشمریو باتو بآ هلیقح



 مس یسهرصاحم كنسهعلق هیناح

 )و92۲ )یک KDE ویو RIE NSD ورک KDE DE ورک SDE DDE یک DIE SIE یک NIE EDE )کوک )یو یو یو

 . یتقلخ هعلق وید « لاقیچ نکیا غاص زمشادلویو لها « زمشلبو ناج ناه
 .هلتروصنهر یرامدا دمتعم قوچر بول هزب هلراقارب یراندن .رلبدنیا عاقا
 یرافاحوایخهبج .یهاس .یرحیکیهلج هلا ناما تعاس لوا .رایدقح هرمشط

 .رایدل | هنیراف رصت ٌهضیق یرهناخ هبجو پوط هل بوبوروب هراندب السر,

 .رابدلب وق هغمارآ رلاوأم هر زج هرب زج بوس هنبرابک راروصحم هجیک لوا

 ندراسرتم تانغ هله بونوفوا یدم نادا هرزوا رورابو جرب نوک لوا

 هرکرب . رابدلوا نیز تاقردنا تاق هرزوا یراودو رد كنهعلق قراقخ

 ۰ نوک چوا . یدلوا یراقلنامداش كنفوت  پوط ملیار . یدمح كنابلک
 . یابردوا نانا و نامز ندنسادصكنفوت < بوط نواه یامتود هحیک جوا

 . یهدنفرط قرش فا اال اش یار وک .یدلک هشورخو شوج نانا ی

 .یدراشمتک هنیرافرط (هییدناق) « ( هنورقوپآ) ۰ (هعر) «هنسهعلق (هدوس)
 . هناخسوقا بودشلا یرابدمم ناذا ء ینلنامداشو نیعل قح هلوا یلارنح هبناح

 ,یلاحوب » هنر وکی کیدلدیا زکر هلا لوسر لع لیشیهنیرب چاخ هدنرزوا یرا
 . یدراقبح یزوک یدنک هلغامراب ود ۰ رد ی

 راس . یدلوا هحافصا بورک هنامل نواه یامتود هلحعلا ىلع ناه

 نوا اتسآ : یدل و رود هنر هلرللسص هرقو هشاش

 . هدردشاب هراب ید شع هلم یرلکب رادد ا يدك: راو هندن اح

 بولوا زادنا رکلل هدیرایک سابارط ء سنوت لا هزاب یللا ها

 بل : یداراقج ندراک: یراتزا روو تای نل ا هدر
 انب رلهیاط كويب هج بویوق راپوط عنصم دمآ رس « یحارص میظع هیایرد
 « ییراقدنخ ادتبا كنهعلق بولیدبا نیز هلراپوط یکی رک فارطا . یدادیا
 .ءررخارج « رادلب مالسا رک اسع لاثم ابرد ییراقاروط یک راغاط نایروس

 . هدهحک وا نوک چوا بوکود هليا رانزیاب « هسروف « لابرغ « نارادربت

 . كنهعلق .رایدلبا كاب ندرالکنا یرللو ناحص .یسرتم « ندناثوام یراقدنخ

 بصن هنیرارب ییرب رارکسع هلج بودیا انب هرزوا تناتم یرارب رادهخر
 دعم رلاسیلک بولوب ماکحتساو تناتم هدایز تاق كيب ندنکلوا هعلق .رایدلپا



 یمهمانتحایس یلحایلوا را

 اا بو ط ا ناروا . یا تادحا لاع اطر شمکحرس هجوآ-
 هرافکنالوا نک اس هدنرانک ناه هد ردنیما « هرلبلاع یارس یهدهعلق نورد»

 هجوا رلناففو دایرف نایوق ندهعاق نورد هک یدلوروا یرلهک بوط هلبوا

 . هنیرلکب برد هنیرلیک نواه یامتود هل نوک لوا . یدلوا هتسویب
 تربع هتسارحو طفح زودنوک هحب بولو لفاغ هدارد یور ) « هرابل رب ازج

 یاولایلع یفرط نامل كنهعلق هللا راهنووام هرا کیا نوا . رلنو ستا

 یتناعل هعلق ید لا و یدتک رلما ندق رط مظعم رادرس هب د اوکو

 ندنرلعزفو عزج یلوا کیدبوق الیواورب ندهعلق نورد هحالشاب ککود

 تیاصاهرکسع مزب هرکه یرلهلک ك رلپوط نالبتآ ندایرد نکل . یدیاهدایز
 انا . یدتک لا یر نوجا یساعآ هنسبشاب یحوط اود ندنکیدتا

 شا یاس ها تورا یمن ادال دلو دع راک هدنانمو هب

 مدق هتدامش هجرد مدا زوکیا . زو هنوک ندنوک ۰. یدردا قاناشف

 .رولوا دلمرب قهسزاب لیصفت هجورب ییباقو نالوا هدهرصاحموب . یدراصاب
 ع هدکمآ نايب راستخالا قیرط ىلع نوا كنا

 كس قرف هکرایدروک بوقنتح هرزوا رلندب راکهلنح رافک تما لا
 راح  هقامآ نا لاردا یدک نیر لناقلاق ىکا للف لا
 کارا یار ترش ہر یر ف جا نواب ووا ا اوف
 اانا رکسع رافک . روترا هدهرد زعا لوف تبث کلم« لش شا

 هرزوا راندب ناه هعروک ی راتراسج « تباهم ۰ تعاحش هجردو

 ناغفو دابرف وند ناتعللآ درک یا ناما ناما . رایدکید یراقارب ضا

 بوط هدابز اهد هملق . یداملآ هراسعا رظن یرلالبواوو دایرف ۰ رایدتنا

 كنهعلق  رایدالضاب هقییضت هليا غل « نوشروق « هربخ . یدلکو د هما

 نوک نوا بوقبج نادوق جاقرب هلیما نهر ندنرلرپ ضعب نالوا مدهنم

 یزک هلج هسقوب ۰ زکسراقیچ حابصلا خلع » : رادرس . رایدهتسیا لهم
 هدیحاقرب لراناک . یدربو باوج یدهعت ود « . زریرع ندغبت نادند

 . رک رهسربف بودیا شیوروب رلکرت . ردزسناکما شیا » بودیک هیهعلخ



 ادم ام رخ

 ۱۰ یسهرساحم كثنسهعلق هیناح

 هرکرب . رایدربتک لیدو هلک ندهعلق نوردات هرک چاقرب بوروا شاب ناح

 نوک لوا اما . رایدربت هرادرس روضح هلا دنبودیق هلس یلغوا كلارنج
 . رایدتیا دیش یرلتیکی هباهن بودیا كنج لبخ ۰ رایدرودوق رافک
 یزندرافک ..یدراردبا قلئاشفشت | شمانووک زوروتنش ادعام ناتو

 . یدلک هنروضح كرات یلاع رادرس بودا لوزت كرهدبا قلزابنسر

 اکسلهسردیا ناسحا اکب یلایعولها « یمیوامنب یهدنجا هعلقرک | ! مناطلس »
 ,یدمش ند هسیا هنره كدوصقمو ما » رادرس . یدد « ردراو مهدژم

 هاب . مرابا بصن طباض یتس هالعر هلخ بود باسحا اکس نوسیقح

 بودي انا هند « مرهدیا ت فاعم ییرادالواو یس ندهیفرع فیلاکت

 لوق یساخر کم كند رفک ..یدلفا لاغسد قاما رک فتو فک
 .هدهبعلق - رامور . رایدلوا هقرف کیا هدورجا رافک ! مناطلس » هدقدنل وا

 . راروسید مالوا اعر راذک جارخ بولوا لست هبیلناثع هدهسیا ندقلریق

 . زریلیرف هلا . زرابا كنج ردقههحنلک زعدادما هتلا ! قوب - رابلکیدهنو
 . ردلاغ هدیلاّتحا كلك كني رادادماو راروید زيها لست ینملق هنب

 فرط ناما هدیرلدوجوم . رایدلوا كاله ندمغلو كنفوتو پوط یعوجرب

 . راشملوا عج هباروا نوجا ییدلوا ناما

 بودا ان هياطرب هدهرشط هلاوح هنفرط نامل هکر دلو! كرادت یدمش

 مور یرحاو کود ی نامل كنهعلق هلا بول زع لاب هرا نوا

 .كنهعلق زکهستیاهلبوب هللااشنا .زسهنآ یرادغاک تلاتسا هلبا قوا چاقرب هتسهلحم

 .جافر, : یدلیا نیقلت راش قوجرب ندنزوب قسح وید « . هلوا سم یحتف

 هک لوا . یدلبتآ رلدغاک ر رح هرزوا یناسل یمور هنسهلحم مور هلا قوا

 . رایدلوا فرمشم هلبا مالسا بوقبج یراغلب مور ددع نوا ندورجا

 .لیوح هرامسا فحت یک نانس یلامروب « نالف یلامروب هلیرلکتسیا ییرامسا
 بوبعا داتعا الصا هتراغورد مالک وب كرانوب راعش رفظ رادرس ..رایدلیا
 هدنسدقرش بناح كنهعلق . یدرکود ینهعلق بوسیمریدجآ زوک امویف امو

 هدهجیکرب بوروک لوقعم کما انب یلاعیباطرب هلاوح هناجل هدناوق یلرئازج

a 



 یمهمانتحایس یلجالوا ۰ ٤
 نا 9€

 رادرس بوما فوخ همش « هرذ ندنو ناملسم تازغ ادخ دم اما

 .رایدیا هدکهلورایا یراسرتمبودیامات ماقها هلبدیغرتو قیوشت لراقو بحاص
 رایوط زب لاب ندلوق یدیو یدلراو هنیرانک قدنخن "ینوک یوا هلتربغ وب
 دنوامد هوکرب ابوک .یدزالوا یربخ ردقهرذ كنهعلق اما . یدرلهنخر یهعلق

 نوعلم . یدلوا لادجوكنج هحیک یعرکب نوکیعرکی هرزوا لاحوب . یدبا
 شمرودوق بولوا راد ندباوخ زونه یک نومیم شملتوط هبوط رافک
 باک ینیماسم تانغ هلباقلزابشتآ « تنطیش ۰ هلبح . یدشعود هلی
 ییراقلزابرس هنوکندنوک بویقاب هنیراتنعلمو هلبح وب مالسا رکسع . یدردیا
 هساط موق نوزفا برط « نامرق < شعص « ماش تلابا . یدرلردبا هدایز

 . رافک نکریلک قاریوط یک راغاط بولوا رومآم هکمروس قاریوط ندنناج
 یرام بابرا هليا یسهریموق نازق ۰ یسهربموق لا ندا هعلق رادرکدب
 هرامنل فرط فرط بویلوا نکم كمروس قاریوط رخآ . یدربدناببوقاب
 یلزیغآ جوا - ردیفرطهترطن هک - ندننناح برغكنهعلق . یدنلوا ترشابم

 یدادیا نارپ هباوه یرب یرادقم نوشرآ شم كنهصلق بولبتآ غلرب
 هد و راولاراد بوروا زاورب هناسا راوزامع غاز رافک نالوا هدنرزواو

 ابدا رارگ
 ندقدنخرز هدهعلق نورد لای بوروک یتفغلوب رارق زود رافک

 ا قار نالیروس کرده نیکمدیک هک ھر بودیا رذک
 هلا بارت رابغ یعوحت تعاسرب بودا بلقنم هاوه جوا یمدآ ردق

 ناشنو مانی هدبارت ریز رامدآ هح . رایدلاق هدنجما تاملظ مالسا رکاسع
 / .بوبقاب یخد هلاحو ناملسم تازغ . رابداوا نوفدم نیفکتالو دالب

 . یدراردیا دع فرش یلوا هداوبوب هللا ضیرحتو بیغرت هکنج ییراربرب
 ورحا ندنرارب رادهنخر كنهعلق هکیدزبق یرازوک ردقلوا كمالسا رکسع

 . رایدالشاب هکمریتک رللید « رهلک بوریک
 اا ١ اک لد ۰ نوسلآ ىلا هک هک رات رادرس ناه

 ' ندلکوک « ناج ناملسم تانغ نروک ینو ۰ یدلشاب کما ناسحا نوتلآ



 ۱ ۵۳ یسهرصاح ترس هعلق هیناح

 یک رک یک یک RIE RIDERS IE IED NIE RIESE یر

 نیملسم شوج نایعا رد اسعو ناریمرم هک , یدلوا ن ا
 فرط . راپدایا تکم هدرلرپ یفیدسل وا نییعت. هلیهاکبنرابو یهاکرخو همیخ

 هلیرکیدکی سکیه ۰ بلا رلاسغ تاغ هلج بودیا هیئت راشواج فرط
 یستریا . رایدربک هسرتم هدنشور زور یغاحوا یرجیکی ادتبا بوشللالح

 نیدحوم شویج حاسمو نرزم جوف جوف هلیا رکسع لاثم ارد حاصلا ىلع
 ىلع ) وشراق هراسک اخ رافک ندنتلآ هعلق اشاپ فسوب مظفم رادرس هلی

 فوخرارق خزود رافکهلح هکردراشعا لکشت الاو یالآ رب (ادعالامعر

 مدقنوناق مظعمرادرس ندنا . رایدلاق ریحتمو توهندنامع لآ هلیاتشخو

 ردق كس قرق هروخارح « رادلب هله تعاس کیدا لوزن هنغاطوا هرزوا

 . یدلوا تّرشابم هنب رللوب ناحیص قدلوق یدب بولک هليا كروکو همزاق
 یرحک هدشونج كنهعلق الوا . رلیدناشوق ینسهعلق هنا ندلوق یدب

 هنسهیباط شوموک یهدنسقرش بناجو یدریک مظعم رادرس هلوق یسادختک

 هنفرط هیباط نوتلآ عقاو هدنسبرغ بناحو یدرک هسرتم یلریازج هلج
 هحبتن . یدرک هسرتم هلبایشاب یکربمزو هطوا چوا اشاب فرصتم هنتلاا باح

 ندفرطرم بورک هسرتم ناملسم تازغهلم تاقیدبنوا ندلوق ید مالک

 هدهسنایدغلوا زوصق الصا هدکمرو هراسرنم هک ندنوک نارد اروا

 .یدووییدا رخأتشیا ندشرداوا رارتنا ةلقر دیو ی راوودکتا دم
 .یدبالام كمربک هسرتم ندفرطوا هلتهج یتیدلوا مقاو نامل یسلامش ا

 ندنرافرط بونج ۰ برغ « قرش هدهرق قجحنآ هرزوا یتدنلوا نایب

 هليا ناثع لا ورب ندنساښغ سیربق رافک نیدیو نیعل . یدلرک هسرتم
 « یسهناخهبج « خرد یرکسع هلغلوا شمامهلب لاتقو برح « لادجو كنج

 هقیقد هحیک یدب نوک یدب ۰ یدبا رفاو یراطاطلوس « رثاکتم یثامهم راس

 كيب هج . كنفوت كيب زوب هرک هج ۰ پوط كيب قرق كلرهیمیا توخ
 . یدرابا ناغارج هلا راقلعم لعش ینهعلق . یدرات | (هربخ ) هرموق نازق

 یسایشا كنادهش . یدلیا شون ینماج تداهش مدآ كيبیدب هدنجما نوکیدب
 1 یدرونل وا ملست هلال ا تس
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 یمهمانتحایس یلحابلوا ۱۲

 هنسرل هتقرفهدهرفک یهدنجا .رلیدابا میلست یرلحاتفم هليا هرو همظعمرادرمس
 هف رصتهضبق هعلق ناه . رلیدتیک هنسهر زج هقوج مهجر كي بولوا راوس

 رارپس هدایرد بل نوا ظفح یرلیک . یدلکج رلیک هنناهل بونلآ
 یهظفاح ییرکسع یتلاا هنادا هلسلاا هرق بولبنوق رلیوط زع لاب هدرا

 هناعل مان ( هراظن ) لصتم هبهبناح نوباه یاعود هدتعاس وا . ریدقار

 ؛ زع لام هر شعب هابراهاکرخ و ۳ حالسنرب هلح بوقارب رکلل

 هرمشط هلیرلتامهم یرلپوط نز برض یهاش هدردق زویکیا ۰ هنروبمولق قرق
 یرب ۰ یدبا هدکمتک دیمب یلزنم پوطرب هبهیناح رکسع لج . رایدراقیج
 هدنا اغود هله هلغلوا نما ندراکزور شب نامل ( هتراظن ) یهدفرط

 هقرالآ هیایرد هغردق هراب شم یلسلیارط < نوت « رازج تول ریدشلرب .

 . رلیدلوا رومأم هذظفاحم بوروا هطلوو قرەلوا

 دو و کرا یامزاولو تامهم ید رللس هرقو هقاش راس

 ناملوب . یدادیا رومأم هنتسارحو ظفح كناملوب یرکسع یتلایا ساویسب
 ناعلو . یدللآ هرضست هضق هلتلوهس ادخدح . ردهدنفرط برغ كنهنناح

 ندنیدلوآ بیرق ردق لبم شلا هن ( یورو هجاق) یهدنسهریزج هروم `
 دادما ندهروم یشراق هک ی دلدا رخست ناعلوب هلسهعلق ( یرودوط ) ادا
 بوناج رلهییاط میظع هسغآ ناعلو هتسارد بل . نوسالوا ناسآ كل

 ابا تک ی راک نا تنال .یرتوف ناول رع لا رف ها
EÊیر هتف رف لووارق هقرالآ لس رزوت وا ارم ره هدایرد ۰  

 در

 تم فا كلا

 ءقرش كنسهعلق هبناج راهاکرخو همخ هله هلبا رادرس نامرق هدعب

 هبهعبرا بناوج . یدلروق قرهلوا دیعب یلزنمپوط هنیرافرطبونج ۰ بر



 ۱۰۱ یرلندعم نوتل۲ كلدب رک

 هربزجح بودا لصاح بلق ناشمطا ردهنرزوا هطلام یرفس كرلىلن اع

 . رابدن ود هسرراوللا راد

 هدبزک ردق كس چوا ندنرازابهش قلدووانرا و هروم یخد هدناملوب

 یسزاول رک اسع هللا لیبس یف دهاجم هلج بولوا هجرقصا هرایک ید رکسع
 . ریشب زاق هزکد هدناملوب باشوخ رر یک تایح بآ . رایدنالوص بوروک

 ندمظع ناملو . ید یراورو چوک بولیکید هرب دن الف هدنوک یحنج وا

 كغارودو قاطبهرق نادومق هنکا لهم بوقیج وایک نکلب هرا زو زوقط

 هنناج هطلام نک ردیک هدیرلیا لیم رشبتلا « رشب یراهتقرف نوقچوا دع نوا
 تقو ناه .روسدک هبهطلام نواه یامتود هکرابدلس رکسع هلم . قدلناللوب

 یاشاپ فسوب مظعم رادرس هحنراو هنسهترواكناما ین یایردلوا بولوا رهظ
 هل وب یرلکدلک كره ود هبورک هرجا ناعلا ةفرط هلا نواه هدردشاب ریل د

 رقارابو هر دنالفهسروا ندهردشاب بود « هتناوالا هفشاق » بور وحیمود

 ندنکوا راهفوح هن هدرصع تقو هلا نکلیو یسهسحابر درو یدلکید

 شتا ندنسهروح ترد كنسهعلق یسهر زج هقوح ناه هڪ ولوا روع

 بودا روع ینآ لالا . یدالشاب هفملستا یرلیوط تراشاو آیراتراشا

 : یدابراو مدرک ةرازج هدملظم ىش لو وو

 تمرقا هریزج ین ترک بهذ ندعم فاصوا

 (یرودوط ) هدنناج لاش كنهریزج ناه هللا هللا مس هدیعفاش تقو

 نیعلا ةفرط . یدلوا زادنا رکن رلک هداوه نامل دوس هدنلباقم كنهعلق مان

 هناخ هبج ریفوو یرلبوط هنروبمولق هراپ کیا بوکود رکسع هبهرشط هرجا
 هرصاحم نبملسم تازغ یهعلق بولوروس رربس تیس .یدلراقج رلتامهمو

 طاطلوس یءدنجا نستا ولت لک و قو تا
 بوقیچ هرمشطیرانپاپ هدرخ تقو كردیا نوکنرس یراجاخ هرفک طاطیم

۳ 



 DEDE صمیمی صمیمی DDD DESDE DEDEDE DEDEDE و جو موم یو یمرصم

 « ردهدنسهرب زج هروم . قدراو هتسهعلق ( نسمرت ) وب هلورابا هدنداروب

 . كدلك هنمیظع نامل ( یلونانا) كلرهک هدندارون"

 كنبریک نامل هدنسهربزج هروم . رلربد یخد هبلوبانا - یلوبانا ةعلق

 یرلاروب نکل . رد هملق رب نیتمو بعص هدنرزوا ایق نیطایرب هدنیاب
 كنب یدب یعرکی كنتلابا لا موز هدناملوب . هلدمهدیا اشامت هرزوا ندارم

 هرابگ یراتاوورمشمو تالوک_ ام هلک کک نالوا روفامءرفتس ردق
 هدندارون . یدنلاج لاحترا سوک هرکوص ندهجیکرب نوکرب .كریدشلرب

 ریر,قیچآ زسنایل . كدلك هنسهملق ( هشفنب وک هلراکرور زیدلس هقشرف

 هليا قفاوم ماا هنب نوک لوا بول آ هلجح یعالسا رک اسع یهداروب ندننیدلوا
 الصا هدهسیا لنا روغ ندنکوا ( یهر زج درک ) ندننورو هشکنم

 رلاروب . كلدلک هنیرلهریزج ( راهقوج ) كرهید « یسهطا هطلام » بوی رظن
 كرانوب . ردرلهریزج یلهعلق نیتم بيرق هنیرب یرب هدنمکح یرافک كيدنو
  یسمعلق ( ینورق - نورق) كردبا ليم هنناج زيدل بودیا روبع ندنکوا
 كره ندنکوا تنسهعلق ناتم ( نوتم ) كاا هدنداروا . لدک ندنکوا

 رب بيرق هنسهطا هروم . لدلک هنسهریزج ( قارب ) هلا لیم هنفرط برغ
 . كدلک هنسهعاق ) نراوان نراوانا) هلردک و رابا هدندارو رر رس

 1 .ردراو یمهعاق یا .ردمضعنامل هدنسه رب زح هر وما بی یسهعلفنرا وانا

 هدنرزوا رلایق ربارب هللا ناممآ جوا هدیرب « هدنرلابق یزغآ نایل یناشا یرب

 كنوباه ىامتود لاسما ىف . یدلقارب تماقا رکنل هداروب . ردشلوا عقاو

 «یامهموژزاو بوبلاشو رک لاقح قانهناسرتهراب نوا نالوا کلا ین

 بونالوص . رایدریدشل رب هرایک رئاسییرایکروک ینررارکسع «ینبرلهناخ هبج
 6زوینول هغک) و ( هسلک از) بيرق هناملوب قرهلوا تکرحبولیروک كرادت

 « دوراب یرللارنج ۰ ردهدنمکح ككرابلکیدنو یرلاروب . یدلبراو هنیرلهرب زج

 قرهشولوب هلمظممرادرس بوروتک رهبدهشاق .هقوج رتاس .نوشروق « هلک
 هکرایدروک.یدبا قلسوساح یراداع نکلا .رایدید « ۱03[ وام زک از د



 ۱۹ تعرع هنسازغ هطلام

 جوک یک DIE KI و )یک نیک و NEK NIE RIE ۱ کیک < )یک و9 یک یک

 نوکردردآ افصو قود مرکب رزم ا ر تان دو ور د

 / . قدلآ لزنم بولک هنسهماق ( یلوب یلک) هدهجیکرب
 انودویرابوظ ( كدلک شوخ نده تلوار ا

 هتسهناسرت لو یل ناملسم تاشو ..یوتا ی اغ تماس هدوف اش
 نسلبارط « سنوت ۰ رازج هراب یللا . یدلوا لوغشم هلیشبا سک ره بوقبح

 یلوطانا یشراق . رلیدوق ییرلنالوا رومأم كنرکسع ییا مور هنیرانویلاق
 نوایربعو بلحو ماشنالوا رومات هرفس ندهلکسا مان ( قادراج ) هدنناح

 نوکر هلزهربدشلر یراتابورمشمو تالوک امراه هح یرکسع تلابارب

 یراقلنامداشكنفوت نوط يا هندن وک ی جنکیآ بولوالامالام هدهجکرب

 یدانق لاترف رابتشک هلج هلبا ماا قفاوم قرهنالوص یفوتسم رکسعو قرهلوا
 هراب نوا نوکوا . هلدسا روع ندنکوا كن (هطآ هجزو ) قرهجا رانکلی

 بودیک یرابا ( قارود یلبتخ هنبا) و ( قاتاب هرق ) ها هتقرف هدنک ارپ
 . رابدلوا رومأم کما قوللوقو قلزوغالوقو لووارق هدقلفازوا ليم رنوا

 ةناسرتهسرازدیا ادا هزوک یتمدخ . یدنللوا ناسحا هرخاف تعلخ هدهرانآ

 ۰:)۲۱ ) نوک لوا . یدنلوا دعویدینح هل وا ناسحا یکی ءرصاع
 رک اسع یخد ندنوب بودا ثلثم نوک جوا هداروا . قدراو هنسهریزج
 تتواکید یعاراب ےردنالف دیرش : ینالوس اا هاچ ترول اا
 .یدنلاح تلحریفن بولبدما هتناوآ هدیوط ینحوا قرهلمتآ لاحترا بوطرب

 هدنسهریزج [۲] ( ۰ ) . كرد هليا مابا:قفاومبوقلاق هدنداروب
 نزاشاق ءدنداروو یدال وس رای برا یی نوارو دیار لب
 ندنلارتج . ىدا هبا درالکیدنو یسارو . ككدلک هتسهطا ( لیدتتسا )

 هارهلیداروعنداروا . یداملوا رابتعا الصا هدهسیدلکراهده همرک | رادرس
 .ردیصاخ شاپ نادوبق .ردکرایلنابع یساروب . قدراو هنسهریزج ( كلنمركد )

 . كدلك هنسهعلق ( هنتآ ) بوک ی لیا ( ینوروب قلاشاع) كردیاروبع نداروب
 . درک هسلوایسهطا ( یل ) م ردشملقارب قیجا ,یمسا كنهریزجوت [۱]
 ۱ . شلقارب قیجآ هدیسارو [۲]
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 یمهمانتحایس یلچ ایلوا ۱:۸
 BENDE یک صک رک EDK وی و وی KEK DDE جیم ومصمصیصمحصعحصک

 هبهطلام » هراندیا لاوس اما . كسردک قا دلزو « قیجا كنلا هقح

 . دهلوا رادربخ ندکتک نخو رس راتمشد راب « هک ناد « نا
 «. ردشلروس (تكهذمو كياهذو كنهذ رتسا ) هک كسربلس

 یا هرکوص ی تحیصنو هینت هن وکو ب هیاشاپ فسوب ناخ ميهارا

 نالاعلابر ! یرو » كرهوا ندنلا ىا ا ۳

 ید اشاب فسو . یدتا رلاعد ود « نوسلوا كريهظو ناعم هللا نالوا
 ۱ . یدلک هبهدردشاب هلغباق بودنا سوب نامز

 « یدتفا كمحنم « یرفک نسح محنم « یدنفا یلج یشاب مجنم
 - ردراتاذ شعانونف لیمکت هدک الفا نف رلنوب هک -.یدنقا هداز یدلاردص
 یا ی ما دم ہد لوا بال رطساٍع هی رافشک

 . لروسبتکرح ۰ رددعس مایا نآ وب : مناطاس - رایدتیا همظعم رادرس
 ود « ! ربمد هبلاص » اشاپ فسوب مظعم رادرسو اشاب نادوق هنیرزوا كنوب

 كنابلک ندهدردشاپ ادتبا ةبونلاج رایرح یکنج ندرب زوب یدب هجندیا ما
 فا یراق هم توط يليابربو كنقوت ملارب و یخ

 كنابلک .یدلوا ءابتو هايس یک هایسرحم ندنزوب ءایس دوراب ابردیور بوتوط ۱
 كنفوت مابا چوا هرزوا لاوتموب بولوا رب ناسا و نیمز ندنسادص ید
 یعیلاج بودیا هتناوآ ادا نواه ءدردشاب هرکوص ندقدلوا یراقلنامداش

 رادرسوبحاصم . یدلک هنکوا یشوک اشاب نانسهلردیا یلصفءاکس یشاب رتهم
 روبع بولالمالس یناشاب ینطصم ءرق مظعا ردصو یهاشداپ اشاپ فسوب مرک |

 هربشط ندننوروب یارس یک یراطق انروط یالآ یالآ را هم دا
 رابدتنا اهد ینانامداشبوط ملابر, بویلیا هداشک نابدا راک نوش و

 یلاها هلوبناتسا . رایدناللوب یرغوط هزکد قآ هلا زوب قا ها قفاوم ما
 للکوک نالسرآ ود « رولک رفظمو روصنم هلا ءاش نا . یدلوا قفاوم مایا »
 نِذَومل نمدنفا مرک | رادرس ید ریقحوب . رابدلبا رلاعد ربخ همظعم رادرس
 شادقنام هلا ( یلج ميهاربا ) یتاک هنیزخ هدنویاه هدردشاب بولوا یسیشاب



 ۱:۷ تعزع هنسازغ هطلام
 ™ IIIIII ADDIE )کیو جوک

 رلکؤاب یغاشا ترد هدنداعس ةناتسا هحنلک یربخ یراقدلوا هدامآ هدراصح

 هدننورو یار هدنناطلس زورون . رابدلوا اهم بورک هل رلاغاهراششک یخد
 .هنووام یک اهردژا هراق ردق ییانوا « هتلاقو هدردشابو هغردق هراب زونکیا "

 . هتش « حاطوب « كنب « نتو « نویلاق « هناوارق « هقرق « هتفرف هراب زو

 « یجمغل هنیراجما بونالرضاح رایک یلمسا هنروباطو لسم هرق « هقباش
 هراپ زوب یدب هل قرهوق یراهناخهبجو یتامزاولو تامهم روخا ۰ جاردلپ
 هنراهقلف كراك راکو نابعا نالوا هدراکرس . رایدلوا زادنا رکن نکلپ
 احاصو املع هل هدنکشوک اشا نانس هدننورو یارس تولوا راو

 رومآمهنواه رفس . رابدراو هنروضح كناخ مهارا نارونوا هلیرارزوو

 زوبیدب كس هرایجابروج « هرلاغا « هرانادوق ناریم بم « ارزو نالوا

 . یدتیک هن راک سکه هلیا رلاشت ربخو اعد بولب ریدک هرخاف تملخ
 زکلاب مالسالاخیش « اشا ینطصم هرق مظعاردص « اشاپ فسوپ مظعم رادرس

 تولا هلا یلا كس رادرس اشاب فسو کوس یی وطسرا هاشدات بولاق

 0 : رایدتا هبحاصم هلهج ووش . رایدراو هبهشوکرب
 كىك انا نر

 . مروسدک هنسانغ هطلام - اشاب فسوت
 رومآمینس هنسانغدیرک هر رج موبقلایطاریدقتب «هلاءاشنا» - هاشداپ

 كنهدیرفآ درف رب الصا . كسهدیا اشفا همدآ رب یرسو هکهلوا . مدلبا

 ر هقیشاب ندنزوس « زرومام اع هطلام و ندک نغا . نوا وا یرخ

 كنسهرزج دب رک نالوا هدنرزوا تاو ادا . نوسالوا روآص باوج

 هروم هرکوص . هللا تعزع یرغوط هبهطلام بودیا روبع ندنک وا

 بوقلاق هحیک رب نداروا ءرکوص بولوا نامهم نوک کیا رب هدنسهریزج
 (یرودوط) ادنبا بوکودرکسع هيهریزج هدیفاش تقو . هلبا تدوع هدیزک

 ودرا هب( هیفح ) هرکوص . هلیا رر قجاناب بونغیصرب بودیا حتف ییراهعق
 هللاءاشنا . ردو ميصوو تحصن کا هلا حق لرد هرصاحم بوک ود ۱

 روضحهکلوا نیما . مردبا ینضوعاکس هدكسرولک رفظمو روصنم حتفلادعب



 یسهنسیجنزکس كنهبوبن ترجح . یدهلشیا راشیا ضعب ریانم هحلص بوروک
 هدنسامغ کن تاما رخف ترضح تاذلاب  بولیراو هسرزوا همرکم کم
 .رلنوسروس ادتقا همللالوسرتنس یدهاشداپ ولتداعس . رایدتنا حتف بونلوب
 قلا قفل اهتک . نوسلیا كرابم هللا ییرلاغ

 . یدشییاب هتم لبحر ایوک بولآ هنلا بانج مح هاشداپ ینبرش یاوتف وب
 یدنفا مالسالا خیش هدنآ بوراو هنترایز كنراترضح بوبا ابا نوک وا

 ینسیلق ك ( هنعلایضر ) رم ترضح بوید (ازفلاتیون) ندربکیا هنیرک
 عیح یهغردق هراپ ز زویکیا بودا چوک هنسهجاب هناسرت نداروا . یدهلیادنب

 هدهعردق هراب یللا . یدتنا بلرب بل هلبا مالسا رک اسع هلیا ماجا هلتامزاول
 « شواح شابو یبادختک لوق« یساغا اشود بوشاناب هنسهلکسا یناقنوا

 مسا یدوجوم هک - یرحیکی هطوا یتلا زوتوا هل ۰ یرضح مظعمرادرس

 4 - یهبج هطوانوا « یحشوط هطوانوا - یدا یشک كس نوا هلیمسرو

 رایجهبج «هبهغردق راب رجیکی .رایدنالرضاح - یدیاردق كبشب هدیسکیآوب
  رایدلوا هدانآ بورک هزاهنووام

 ترذیمرکب نالوا هدنتلابا < هلیرکسعوقاشاب یرصتم لیامور ندفرطرب

 نانکسكيبکیا یمرکی رایتوتماعز بابرا هلم «هلیرارکسع یخد یب قاجنس
 هراصح زاغوب بولوا كينیدب یعرکی هلیراقا رئاسو یراولهبج لکسع ردق -
 تردنوا هلااشاب رب زو فرصتم هد ندسلوطانا . رابدلوا روم کر

 یرکسع شاپ یلهج رایت جیلق ۵۵۸٩ ۰ تماعز جیلق ۱۹4 نالوا هدنغاحنس

 لک هراصح راو بواوا مج رکبع مم ردق كی یمرکی هلیسئاسو

 . رلیدل | سا نوجا
 : نامرق . هنطا < نعیم « یکیرابد «)بلج « مانش «ادغاب نادونق

 یرابحاص تماعزو رایت « یرکسع اشاپ هلج یرلتلابا نوزفا برط ۰ ساویس

 راتاو هیرایک یسلج بولوا رکسع .كشم الراو هززوا نوناق
AEEرایدل وا  . 

 زاغوب یرارکسع هلج ءلرابشابیوقو راریزوو کهصاخ یجوروس رکسع



 ۱: تعرع هنسانغ هطلام ۳

 هغعل وا اشنا هغردق ر هدهتفه بوروف یمهملسود و هعردق هدنزک

 بول وا اما هن و وام هر ددع نوا « نواه هدردشابرب هحهقشاب ۰ یمنالشاب

 ۳ . یر یار ها هم هاو
۰ 1 1 : ۱ 

 یجوروتس رکسعو رابشاپ یجومق کهدنراتلا لا مورو یلوطانا عیج ۱
 یساک اک راکنخ . یدالشاب هبهلوا عمه ماللسا را ات بودک راربزو ۱

 هللا ام دوران نوتل | كيب نوا هسلبارط ۰ ساف « سنون« رازج راملع ریمو 3
 غیلبترافرش طخ وید « زسهلوا یقالم هماشاب نادوق هدرا لوا » :بودک 1
 ناتسوف ناتساد کراس اش و - رادو هدانا و صاج یک را را 2
 هرقو هاشداب ولتداعس رفسو هوم .( یاثلانطق ىلا ) اما .یداوا ۱

 هفرطهن بولاق یک رسرب هدنسهرا یدنفا مالسالاخبش هلیا ریزو اشاب ینطصم 4
 یتروصرب هاشداپ ترضح ءرکوص . یدلکد یولعن كنهسمک کج هیدک . .
 . یدراقح يیرشیاوتف نالوا جردنم ِ

 هلبامانا روع بولوامالساراد تبالورب اهاس -- فبرش یاوتف تروص 1
 لفاح < هرانم ۰ سرادم"  دحاسم < عماوج كردبا البتسا رافک یرلازوا ف 3

 هلا ةتيیخ لامفا هو هسلوا لام الام با نیا تلالض رک یی او 8 1
 ند « راهشا تراغو بہن بوتوط یراحمو جاج ر اعم بودا ٹال زهر

 یرهثثبخ عاضوا هلاع فارطا . سرو هنخر هتمالسا ناش « هیدن "

 یروک ذم راد هحنساضتقم هبمالسا تیم مالسا ند هاشداپ رلهشا هعاشا
 ناس ؟ یرولوا رداق هکمنا قاا همالسا اع بولآ ندللا راسک اخ رافک

 ی
 یسلوا ءرزوا مسو عاص هلی هرفک كمالسا هاشداب معا هللا باوجلا -

 هیوا . هلوا شحب تعفنم هنیماسم فا ناماو ملسوب هگرولوا عورشم نامزلوا

 تقوماودبوم بونلوا هدهاشم تعفنم . ردلکد عورشم حلص الصا هسزالوا ,

 قمزوهتلا هساروک عفنا یسهلوزوب كحلص هدنامز,لتفنم ءرکوص ندقدلوا

 هليا کم لها نمدنفا هاب تلاسر ترضح یتح . ردندمنزاول مزلاو ردبجاو

eعقنا یتمزوب ی بجد ت داب كا,  



  یسهمانتحایس یلچایلوا ۱:۶
 جی2ک )2ک ی9ک یوک ۱9 یک یک یوک ۱92 ۱2 KK یو )یو جیوک جیپ یو

 .نوچ ! رانوعام ند ی هرب » بورغاح هیهاشداب ناوید یزویلاب كبدنو

 هلا زعرایک یرانمشد نالآ یزم رایک مزب بوبهلشیا شیا رباغم هحلص

 « رازویلاب هد « ؟ ردیهیوب یلص ناخ ناماس مظعادج . زکیدوق هزکنامل
 « مهاشداپ » بودیا سوب نیمز هدیهاشداپ روضح رازولوجحشوقو سولوصنوق
 راک الار را یو کاو دارا بن کرده رقاتمو هناندهع

 هقوب زی روق هزعاعل بودیا تیاعر وید ردرفاسم هسروتک هزعامل بولا
 اخ و دانا . اک شلآ هتک یزک انآ رزق دد بودا كانکتدهع ز
 كرەد GC ززحاع ندرلنا یحد زب . رد رافک هطلام نرک هامل بودا

 . رایدتیا نیمزب رس
 دادما کیر راک :مهسردبا نالعا انغ ووو هطلام ناب - هاشداب

 ۱ ۱ ؟ زکسمرریو
 ها تم تد هرزوا شا و ما

 اهو( نم د1 . نوت هاها 1و رک مع درر

 هرخاف تعلخ هرزولاب هج بولوا نون هاشدای ترضح هنیرزوا كنوب
 ۱ ۱ ایم ایا

 اف رد

 4 ست

 هطلام یانغ ترشابم

 «هلیغاحنس كيناج هدزکدهرق . یدقبچ هسیک كيبيوا ندیهاشداپ ةنيزخ
 دد رطرا رد تا 0 هنساول بیا هج وق ,هنس رل رپش یلکرا «ه رص اما 3 بونس

 .هنسارتشا هتسارک رایشاب یحوق هیلعدمتعم هرلاضق هراپ شب یرکی زوب نالوا
 بلج راهتسارک هبءسعاع هناسرت نوجما یساشنا هغردق ردق زویجوا . رابدتکا

 ندنراغاط ویقو یغاط ماع «.نداشاپ یهطلاب یساشاپ دیمزا ادتبا . یدئلوا
 یرازوک هناسرتو راهلکسانوتب هکیدلک تاشخ ردقلوا بونالغاب رهتسارک
 فن هناسرت هلرهلکرازوقنایمداتسا ندرلهطا نوس . یدلوا لامالام هلباهتسارک

1 

3۳ 



 ۱:۳ تعزع هنسارغ هطلام

RIESE۵ تم ختم دم و )ویکی: وب: یوم یو )هوم و مو هوم یوم ] 

 بولآ یربخ شوخرب كرافک . لالا هدایز یراهناخهبج . |هاموق یراتآ

 تی ریاست شد ارد . لاقیچ هلیوا ,
 بوزوا غیترب هنسافآ رازق هد « كدا روا هرافک هلا لاح و ی تولا

 یاج مهار رانالاق غاص ندنعاوت كنساغا رازیق نامه هجندیا ناطاغ یتسهاک

 تورو لطف رافک . رلرد| هراب هراب بوروشوا جیلف تعاس لوا هرزوا

 یرحا قرهل راص هنسهععرا تاوح كنوبلاق هللا سوحنم هغردغ ددع ىلا

 راک ر خا هرکصندقدنلوا كنج هدنجما نویلاق ید تعاس چوا , رادرک
 ید تما نالوا هدنجما : راردبا ضق و ذخا ینوبلاق راسکاخ رافک

 هراپ یتلآ ینویلاق ۰ راردیا دنبو دیق پودیا ریسا یییدقا دمت یریساو
 زادنا رک بورتک هتنامآ ا یرعوط ب ی

 هلج « یعاتمو لام میخ بودا ثکم هدنناسهل هبناح یارب لماک . رارولوا
 ندیک یراناملغ نوع, یرازخا هزک ا زد لا رو ی نالیک

 یتراکب كرارتخد ردقوب . راردیا ارشوعبب هدنسهعلق هیناح بوراقبج ةر 3

 . راردبا تحاضفو تئائد بودا هلازا

 یاو» راشابایلجو رانابعر .سیسقو قیرطپو سابا شیدناتقاع ضیب ۰
 . یدیا رک كمهمروک هدرپش وب یراتآ « یرازق  ینوسلاق یناع وب زب ۰

 دیرکوب : هکرازاب هلیوا هدزماتک ارز . یدتِک نالا هریزجوب یرکندمش
 لر هرص یدرآ . هلک یرلزق لک نا « یوسلاق یناعع هنشهرزح ۰

 كلم یهریزج و بودیا عام یرازبق بونب هني راتاو بونی هنسیگ بولک
 یرامالکوب ندراساپاب . رارالشاب هکمنادایرف هيد « هلوا یجاص دالوا « هنیدیا

 یریغ بودیا رارف ندنراهریزج هلی هناهب ررب رافک كيب هج بودیا عاتسا
 مور كسزو ترد هرجا دیرک ةريزج .هدرصع لوا . راردبا رارق هدرارابد

 نتماءراب یا نیع ءهدشیاوخو فارطا فر خو ا راو یاد
 ینح دونح طاطروم  طاطلوس كس ىلا نوا«هدنسهلح . یدبا راو راهعلق

 یساغا رازقو هد یا رخ «زونقا اآ لع  ب هر ریو
 لالایف هحنلوا سکعنم ههاشداپ ولتدامس یلالم رب لاوحا هنوکوب كننوبلاق
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 کک 2 4 راهلوک ددع زکنس نوا نالوا قرض ء كرما شاو لاونا نالوا

 EEE یدک

 ردنا ناب یزمک دتک هما هطلام هدنسهنس یللا كس

 كناخ ميهارا ناطلس س یاسا كنتسلدک هیازغ هنسهریزج دیرک
 . هیسهننزخ رصم شپ ناشیذ یاقتع مان اقا لنس قتعم ندنرلاغا هداعسلاراد
 (دایاتانفاصلا ) ددعقرق « رلهرابهم مالغ هڪ « رابراوج ینسح ددع یللا

 نوذأمو دازآ ندناخ هاربا بانج مح هاشداپ لا راتآ نالیک یسهلوقم
 هننویلاق هناوارق ییرابنا تاقیل | كحالم سیر رب مان یلج مهارا بولوا

 راس ددع زوبجوا « هلبعباوت حالسرپ زویشب بوریدلوط هديا چوا یعاتم هله

 ۲ ۰۳۸ ات اه ااو یدقا دج یربسا نم هرضم < ناسنشک .زوننکیا راک

 7 بوند هللالع الکوتم هدلحم مان شاطکشب هدهعح زور هلا هللاداع ددع زوبجوا
 هرمەم بناح هلرهدنا ییلئامداش كنفوت < بوط . دنا هداشک رقاد

 ۱ . رایدلوا ناور

 هنیرلهغردق یرافک هطلام هراپ یتلا هدنبرق یسهریزج دی رک ادخ تمکح
 نوت در تا. رودبا مش تاج چکر لوک ب بولک تیار
 او زارریو قلیقفاشرب هیملسم تازغ هدرانوب بوناشوبلتآ نالوا هر
 هداوه نامل هدهسلا راشماعا روصق هدشاواصو كنج ندهاحج هللا لاحو هنس

 هدراهغردق سوحنم ددع یتلا بولاق یک غاط هرق هدایرد یور نویلاق

 كنوبلاق کود هکود رلهغردق نالوب هدنراسیو نا . راربل | یفارطا كنوبلاق

 تازغنانلوب هدنجا . یدلاق حانج یب بودیک ینمود ۰ یثاب « یجبق « یهرید
 دیش ندیوک بوط تابرض یسقاب بولاق مدا زویکیا قحنآ ندنیملسم
 رزق بولوا ید روناص لاد یلخ مهار, یحاص نولاق ناه . رایدلوا

 هبیک . ردراو رفاک اکسس زب ! برع نوملم هرپ » ًاباطخ هباغا لینس یماغا
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 دی هایس رح ضرعو لوط ةرظنم

 .ندنکوا نوزفا برط بودک هلامش هنبناج یلوطانا ندزاغووب هرزوا باسح
 هزابآ ندزاغوب هنب . ردلیم ( ۱۵۰۰ ) هجراو هنیزاغوب یاج ( هشاف ) ات بوک
 هحراو هنغاحو یسهعلق قازا ات ندزاغو هش . ردلیم (۱۷۰۰) یتکلع
 تا وک و كون هزلد مرفو ندشاع لا ور ۽ لوطا اا

 هکردب رهنانوطهدنلبا مور یسولوا ندنسهلج .رولوا طولخرهن ددع ( ۱۸۰۰ )
 کوا یسهعلق یلک . ریشیراق رم زوسد ( ۷۰۰ ) ردق هب هحنلک هززکد هرف

 یل ندرازاغو مان سابلا رضح ۰ نمرخ هرق ,هنولوسو هدنید یمهعلقه وط

 هشافهدنبرق نوزفا برط كجوک ندرهنوب .رولوکود هزکد هرق ندزیغآ شب
 كجوکندن۰ ردیرهن نابوق هدنبرق یسهملق نامط « یرپن غروُج « یره
 .یره هلزوط .یجوک ندرلنو یر زوآ « ردهدسد قازآ هک ( یره نت )

 یره هبنشراهچو قمربا لیزق هدنبرق هرفاب هدنناج یلوطان | ۰ کوک ندنآ
 . ردرلرهن مظع ل۰ ارد رار نوب یرہن هرقص

 ناس لخاد هدیزکد قارا یسهعنرا فارطا رادام اراک د مرق

 یارطا هعاسح قانوق هسلوا رود ندهرق .ردلسم ( ۰٩۰ ) هدلاح ییدلوا

 قالوا تعاس رشکیا نوا ینانوق رهب . ردلوب قلبآ شب یی قانوق یللا زوب
 . هرژوا

 لخاد هلوبناتسا هلتمالسو تح بولوتروق ندنتحایس رکد هرق وب
 .ناور هنناح یرلت رضح یرالاهع یضر یراصنا بوبا ابا ناه هدمخبدلوا

 . هفیرش متخ رب نوجا یرافرش حور بوروس مزوب هنیراتداعس ةناتسا بولوا
 7 هادشروک فولک هزي رام « ردن هرکصندکد لیا نارق رب . مدلیا عورش

 کد هرف ها یک اهدرب ریقح- . راددصاب هسرابرغا اک یراکدروک یربقح

 . مدلیا حوصن هبوت هفماهقح هنتحایس

 . نیما هيلا نیما ید تما هلج ندنرش كزکدوب قحبانج
 كو موکه دغ رش ناضمر .یدیا یرالوا كف رش نابعش مکیدلک هلوبناتسا

 .عیج بولوا د يع زی رازودنوک ردق ز٤ رلهجیک « مداوا ماما هیاغا یلع ینیما
 عياض کدو قلا ا غلبام اغلب بودیا یراتبخ ناج هلیا ناربلد

 ت



  : Eر 0

 سفف ناح عم ا ی دادش و مالا ادح دم 9

 نا ها ناضیورد لح تلا ارقاک هناسا و یا زکتس تولوا الخ

 . هلیاناتسودو ابحا هلج هدکدشتی هنمایا راب هلرلاشام انوک هج بودیا یرات
 . قدلوا ناور هلوبمالسا نالوا زمیاصا نطو بوشالعادو,

 ردا ناب یزمشدلوا ناور هلوبمالسا نالوا زمىلصا نطو

 هلزعالغ ترد هرکصندک دليا دادمتسا ندنف رش حور كناطل-س ارغلک

 . هدتقو ییدلوا هنطروف بودک ناع راک رکد هرق بولوا راوسس هغیاقرب

 هناصقورهش قوچ رب ۰ قرلوا نیما ندارد جوت بوکچ هرانک هل رلکناف ینیاق
 ین آ . ردهعلقرب دادم حل لکش هدنرانک کو خو برم هما ۱ . كدلک هنسهعلق زوقرت قرهبارخوا

 . كدلک هلحم مان یریاح یصوقصوا تو
 یرجیکمیج كنا لا .ردداور رازنج ءازفح رف یرراج و معوقص وا

 یارق عیج نانلو هدفارطا بوروطوا هدلحموب یرلوجور وق « یراقاروطوا

 نوما ترا بهن هفرطو اضعبیرافک قازاق اریز . راردبا تسارحو ظفح
 . دلك هلع مان راشاطهرق ندن آ . رلربلک

 ۲ناتیکنسنرت هدایرد بل هدنج راځ كس زاغوب لوناتسا یسارو راشاطهرو

 1 ت هکهروا تروعر هدع دق نامز موبقلاو رداقلا هللا صاب هداروب . ر دات

 ی كنسالنم بونا لو . رداشاع تیک ۰ بیع هکردشلوا شاط

 رکنل هدنسهعلق قاوق بورک هنزاغو زکدهرق هلبا هللا مس نداروب

 نایزفرنوحما قح ه e . مدقبح هب هرمشط ربقح توفار

 . مدلبا لد هارقف هله بود

 هایسرحم ضرعو لوط ُهرظنم
 زمکیدتا تحایس « اشام زکد هرق هکهلوا مولعم ءرحو رب ناحایس هلم
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 1۳۹ ارفلک هکت اجلا بس

 هرایهندلحوب اریز . شا رارریدلوط زستجز هجدیوب یرایک بوزاق هرفک
 «رجوا ندفرط یه . لکد لباق كمريدنما عاتم رئاسو یادش و ابرآ هلبا لاوح

 یک یکهلس مدا هداس ید ا . ردراو یرللو دىل تعاس ردرد

 كو تیاخ.راداع شاد لرب مدنراتک کر مرگ ویا ر
 هلق . یدغوط نوک ء یراک زور سودول . ردقو رلاق لاثم نوتسى 7

 یسیداروک هدرارم قانوق رب بونلروک راودعر هدقدروا هرلاق و یسهنطروف

 هکردراویرانایشآ لاتراقکسم ۰ سونهغاز ۰ نیهاش هدرااقوب . رونلواعاّتسا

 a . رولوا ردتنوبق لاتراق رب یه

 رللاتراق » . راردیا لذب هرالاتراق بودیا مذ نابرق هدهیکت رهسمیک ضعب
 هسرازما لک ۱۰ ردلویق تجاح هسراردبا لکا ندنتا كنابرق نانلوا مذ رک ا

 زوهحاهد كناطلس ارغلکو . ردعیاش هدماوعهاوفا هد « ردلکد لوق بجا
 . كدلبا راصتخا زب اما ردراو یقانم

 یحاصنانوب رات .یشادنرق ك ( نایدامنب وقناب ) س ارغلک هعاقفاصوا
 مور یلچ یوم یلعوا كناخ دیزپاب مزال . ردیسانب لارف ( ناونی)
 لكلا عبرح شمکج رس هرا جوا هدایرد بل . ردا حق ندا ینورفک
 چیه هدننورد . ردعدا كسب یعرج رادام اراد . ردریفص هعلقرب یدادش

 هدقدنخ .هدفارطا ندنفیدلوا عقاو هدنرزوا رلابق نیلا . ردقوب ینراسعرب

 ردشوبینل | ید كنهعلقوب .ردرلابق موروحوا جالوقزو یفرظ قرش .ردقوب
 . ردشءلوا اس هرزوا یرلاق ارفلک ارز

 یاللاوب نکا فرصتم مدل شوا اف یار ته
 سا یتسلاها بودا تراغو بم سور نالوا یعازاق یزوا هرک چاقرب

 بودبا مرتو ریمعت ینسهعلق ارغلکوب هلیلام یدنک اشاب ناسح هرکص . یدلبا

 قاع قازاق بودا نصح هللاداسع هد رعم ناح . یدوف لوقو رادزد هنا

 رزو هدمب ۰ ردهعلق کحتسم ۰ ناتمو بعص تباغ . یدرارواوا نیما ندنرش
 وزوا یرللوق نالوب هدهعلق نورد اخر هیاشاب نسح اشاب ینطصم هرق مظعا
 . یدلاق لطعم هلیسوب هدهعلق ۰ یدربدلاق هنشهعق



 ۱ یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۳۸
X94۲یک بوک یک بوک یک یک  

 ااا ایک ا اڑا رف ناسا یڑارا کم یرانمل لح ءییرارطاخ
 زمغیدلوا نامهم هدنسهناتسا بولوا صالخ ندابرد مزب اما . راربرهدن وک
 4 ردنوروب رب نیکو ر انآ جوا هدنراتک کد هرق ( ناطلس ارفلک هکت)

 « هجنتسوک < ینمرخهرق هدلویناتسا . ردشعازوا هبابرد یک یروطرخ لف

 ليم یللا زوب ۰ رلریلک بوب هلزوا ییرلابق ارغلک وب رایک نیهلزوا ینرابناح یلک
 قرش ونشراف یرشآ ارد ۰ ردد وک شلوا هتسوس هاما نام ندو

 هداشک . ردلباقم هنیرلابق ارفلکوب ینوزو بونیس هدنفرط یلوطانا هدننناج
 اما . ریابحس یراغاط ارغلک ندب ونس «. یراغاط بونس ندارغلک هداوه

 هدننورونات كني رلابق ارغلکوب ( ناطلسقتلاص ارفلک) . رتسیا اوه قیجا تیاغ
 نانو هدلګوب . ید یرارق راغ كناهردزا هکردن وفدم هدننورد هراغم ر

 .یودقوفد « یناص یحباقجاغآ هلزیزع ۰ ردراتخ ىلع یسناب ادتبا كنسهکت

 قر تیم 2ا ا رروظ_ الاح یراقایم * یغاحتسسنملع

 هلیراتسسوپ نابرق هزبک اپ « كاپ یسهعبرا بناج كنبرانادیم شیق ۰ ینادیم زاب
 رااح لضفو لها < تفرعم بحاص رر هدنرزوا تسو یه . شمشود

 یره تاقوا + دحوم نمّوم ندتعاحو تنس لهآ هل . ردراو

 . زدناقداص ناقشاع زواحتم یزو [(] ترت بحاص ردبا ادا هدنرلدحتم

 یسوواطیکخیطمرب ات تربع . ردرظان هببردپه یرانزور كراونارپ ةبرت
 . ردلودم یمن زودنوک هجیک هکردراو

 . ردراو هڪ زرا رلاق هدنراسلو ناع كنەكتو

 رایک ناک هیازوا . رد شوب ابارس یرانلآ به لالم نوتسنهوک كرلايقوب
 یرلس#ر « رلراتآ ریمد بولک هنتلآ كرلابقوب هلکریذ هنولآ نوشرا رزوب
 بوربتکهنرلکلد وی وقیهدنرزوا كرلابق هلرلهبرع بولا یادشوایرآ نداباعر

 .رراعآ نرارابنا بور داتا هتک هلالکید یرایک ندنفرط یغاشا . رازکود
 راوداهرف هدع دقنامز یرلو ووو . رالوط هلا رعشو یادغل لامالام رارامنا

 یتسهلج بویقارب هب اضق ی زاع تقو رب چیه هدنرم تدم : بیر بحاص ۱]

 . روند هسک نایلیا ادا هدنتقو



 ۱۳۷ ارغلک ةکت یاشنا ببس

DMD DEM DTTوی یی یوم  

 ی و قرا توات رب TT تفشا هد کد

94 

 . ردراو یسهناتسا هدهدارو هک ی دلا نفذ هدرهشمان

 (دروب) هدبرف N لا 6 لو تی

 دای هلیما کسا اب رهش لوا الاح . یدلیا نفد هدنرتسانم كرهش مظع مان
 هد ( کسا ااو کرد راهاکترابز دارانذک هبهنردا ندلویناتسا  رونلوا

 . ردشلو ترهش

 بول آ تواتر بولک یدنک لارقمان (ناورب ) یلارق نادفب هدجتتل [
 هنیراعدق رید نالوب هدرپ نابایخ « ناتسلکنجو هدنبرق ( یسهعاق اوزو )
 يلو دز اب هک ند نامک یا مدرن رو لوا ال . فتا نقد

 یراحم دڅ قتلاص بوردتا اس ناخ « هسردم رب « نرامع رب « دحسم

 . ردشملیا اشنا راونا رب ُهَق رب هرزوا
 « زکلق ترایز یالعمباب زکلک» : ردراو خراتوش هدنرزوا ینداعسرد

 یراخدم ) یسولج . ردنیریش رهش رب رارید یعاط اباب هرهش لوا الاح
 تلم هلمما نانهر قتلاص هنس رب یمرکب . ردفاقوا ( ناطلس قتلاص یراص

 لا لییسیف دهاحم ارهدیا توعد هنید ینهرفک هج بونیروک ندیحیسم
 یداوا

 ىلع ) کیدتیا فرمشم هليا مالسا ندنفللارق هجشربود هدیوبات یجشدب
 هدنسهرافم اهردژا هدنرلاق ارفلک نالوا نعدصقم لصا بولآ (راتخم
 . یدلبا نفد

 (رستفهردزا ) دال ناتلارقلک .وومل وا دن هما ار
 . ردراو یراتداعس هناتسا بولوا نوفدم هدلارق یدب نوجکتا . ردکعد

 یا مسا ررب هدراید نه . رد راهناتسسا ولوا هدنمکح ناغع لآ یجوا

 . رارید ناطاس ارغاک . ناطلس قلاص یراص « ناطلس ایاب : هدمور . رداسم

 هححیسم تام عی . راربد ( هلوقبن توسا) هدناتسنایتسرخ « ناتسرفاک اما
 ییرارکی ۱۶ « قرالاح یبرامودقو فد یراناشیورد میجالاح . ردرلدقتعم

 نطق . اردا افصوقوذ هناهاشدا بوزک هدناتسکنرف کد قرهچآ



 یسهمانتحایس یلچایلوا ۳۳۹
 تی ۱ ی

 : ى رددت هدیارطضا مدت لاسو بولس یاق رب هلبلام تسد

 ی ا الخ .نیمالعاب هغقآ وص لزوط نداق ءشعد « هلوا یزکتسدو نام
 هدقلبجا یزغآ كنازاق . ردشلوا لصاح هدنوکوا یزوط لو شاتکب
 : تهاز لع هلحسا یاب بولول هوا قرص ناظلسنیاب یاس هکیدلزوک

 لاو ارق ةر ود . شلاق یناوختسا قحا تولوا یک هزولاب هسا بذاک

 بولوآ ر هفت یک نورد بور قمراپ جک یاکاخ دلرمروک
 اغ هلرانالوا مالسا . رک همالسا ی یدب ا وا ات

 ۰ . رلردا < . حتف بودا

 یداقنم و حطم بوردن رابحلبا ه«یزاغ ناخروا یلارف هج رب ود

 ( راتخ یلع ) یمسا بولک لعو غوطو یضاق هلارق یخد ندناخروا . رولوا
 هداما توا ید بودا لسغ ی هحنلوا » ناطلس قتلاص هنسوا . رولوا

 تبصو هيد « كرك هنيا لادجو كنج لارق ىدی,نوجما من اریز . كدا

 مع را رضاح توات ید هحنجوم یبصو ید یسارقف . ردبا
 و دیو ياقا لج نونا لاغر هاچ واد ید نمرات رپ
 ندقفرط لارف ید ناه . رابدوق هرحا توبات ر بودا لسع یزبع

 هلزبع ترضح . یدجآ بولآ توباترب یلارق وقصم ادتبا بولک رارکسع
 هد « شيا هدنوبات مزب ددم هرم » ۰ یدروک هدنجا توات راه رش دسح

 A یدلبا نفد هد هدوصقم راد تولآ یاب قتلاص دسح هلا توبات

 . ردراو یمظع ناتا

 شعن ینٍد,یدنآ ۰ رایدلآ توباترب بولک یرکسع یلارق ( هل ) هدعب
 . رایدلءانفد هدنرهش یسهکساهقصناد بوروتوک هنیراید هل . رایدلوب یتفیرش
 و دراو ھا ر مظع هدهدرهشون

 تور هدزاتآ توک كنيلارق (هچ ) هعفد یجنجوا"

 هدنراید هچ بوروتوک هدرانوب . رایدروک هدنوبات نورد یزیزع شمن هنپ

 . زدراو یمظع ٌهناتسا هدفداروب . رایدتا نفد هدرهش.مان (هچ و )



 ۱۳۰ ارفلک ةيکت یاشنا ببس

 جیلقهتحترب ناشکهرمن كلرهید ( نیلاعلاف حون ىلع ماس ]ل هلبا یدمت روطاس ر

 .رسکی نسهلک بوروا هحول ریشمشرب رارکت .ردیا ناطاغ یسهک بوروا هجشای +
 ردژا قراووق هرص یدرآ یخد قتلاص . رولووق هرارف بوذص ردژا ناه
 یش ردزا هدهسررک هحنقع یخد خمش ررک هنراغ ندنتسجآ نا

 هاف وا كرد « ناعتسماب طفاحاب » هدوا « راقص بودا شوغآ رد

 ' . ردیهابو رهاظ رب ییدرک كندوجو الاح . روروا
 .روبلبروک الاح یراتمالع یهدایق كنراتداعس مدق هلی راف بش تسدیبا

 ناظلس هخوفا ررولام ناطلت قیام نا و
 كللارقبولک هنناب كنم رلارقف نآرقهدناید « نابع یم هنس «ناق یحیلق « ناق ىلا

 داد وغ ییداوا لغاب دارارق ابدقم . رل ةو فف را ع ؟ یا
 يیاكناوبح ساباپ نالک هلباقلز والف هدانماوا : رالاغوف ی یردزآ هدنید

 لیدو قالوق . راشوف هسروضح كنلارق هشرود بوک یلدا زا رو

 .مدنا صالخ ییرازمف بودا لق یردژا مارق نونسلوا هدژم» بوقارب

 یخد ناطلس قتلاص هدتعاسوا ۰ ردبا ارتفا هتسفن یدنک ھو «1 یتمالع هتشيا "

 یرلزق لارق . روق هروضح كلارق هلسناق یحلق هتخت بولک هلبزبق كلارق

 یقوام هدرانآ . ردیا لاؤس هید یدتبا لتق مک یردزا بوصاب هنیرغاب
 نوعلم بهار نکل : راودبا لش ینکیدتا لتق كناطاس یاب قالانص ی
 یا » ناطلس قتلاص كرهروک لاو . ید مدتا لتق ی هتلا بولوا رصم

 رقفرقف بووق هنازاقرب یخ هلبا بهار و . ردتمارک كمردلوا ردژا !لارق
 نار هسیا نابل بوس نالا . رول وا صالخ بومشس نریبلوا یردژآ .كداساق

 اضر هلوق و بهار . روللوب هدد رع یاوعد ويد «رولوب ینسالب بولوا
 نازاق) هدنرق یداوارب . ردبا نامرف ود نوسلوا هلبوا لارق هدهسصریو

 رابهاررکید بوریدلوطوص هرجا نازاقرب هدناقلبرب فورعم هلکعد ( یناقلاب

 دنبو دق هجمکح یزاپپ هدراشبورد , راروق هنازاق بویلغاب یناطلس قتلاص
 نخ ییاو بور و شتا هنلآ كنازاف .راربدروتوا هتناب كناطاس بودا

 یلوشاتکب یحاح هدنرهشومق هدیلوطانا هدهققدوا .راریداناق هرگارورغران



  0 reیسهمانتحایس يلچايلوا ۱

 یرادم ۂشالكردبا لتق ینوا بولوا تسمه هللا بهار هدنمان ( قاص

 هڪ اهن یمدآ هج رلکس ولام یراص نب » رلهنس هو شعا ناهن

 هلا لاحوت نامز هع ۹ ردشعا فرشم هلا مالاسا كردا توعد ه یدم ند

 ندنراقدلوا نوللارفضا هدیرابدنک . یدتنا تحاسهلسا ( قلاع یراص)

 یرلفب رشمسا لصا . یدراشموق «یابقتلاص » ییرابنک یوسیدمحا بانج
 . ردب رام دم

 نک اس بولک هنسهعلق (یداوارب - یدراو رارب) هللا تحایس ندارو"

 . رارید یداوارب قرهلوا طلغ ند « یدراورارب » هبهعلقوا الاح ندنیدلوا
 هدنرلارا . روشولوب هلملارق هجورپ ود راک ماحشا فرهلاح مودق ؛ فد هدرلاروب

 : رولوا هلاکم وش

 زکدهرقا«شلوا ادیب اهودژارب هدمراید مث ! قتلاصیراص یا -- لارق

 الاح «یدیب یعاباریو اناعرهلج . 8 نانشا هدنرزوا اقرب ناب هدناحاس

 .نوجما كمني یدمش یران | . شلک همزازق ییا نالوا ماتم رک رج تبون
 E ET E هدنساوواهحورود .

 - هلبا هراجرب هزدژاو هسراو تهارکرب مدنتش
 ی رک یون قید ده الارق یا یدعا بح ناطاش یاس ی رام

 ةللارصااب ندهلوا یمادغ كناوبحو ییرلهع رک كەسرولوا فرشمهلبا مالسا

 قتلاصناه . و هللا نا ندلکوکو ناح یجدلارف هدکدید مدیا صالخ

 مودقو فد هاب راشیورد ردق شمن تومد « هللا اورکذا » هنیزاارقف لو یاب

 بوراقیج یجیلق هتحت یلو قنلاص . راردک قرءهریدلاق فارصو مع بولاج
 ی هدنسارح هجور ود هللا سااب ینیدلآ زوغالوق كرد « ازغلا ةبوت »

 دوغ یسودنک ؛ ردما ظفح هدررب بودا سالخ یرازق:ء واو هزادوم

 . روروط هدد

 اوهر مد بو رغژغ ندنسارح هجور ود هحنلوا ترارح تدش اهردزا

 هنسا رقف نا وام نا. روروط ناقش هلم نالوا یعدق داتعم بولک یک

 بود (دوبعما ) ید قتلاص . روللاح ریفو مودق فد هديا تراشا



 E می ار ویی یا

 ناطلس ارغاک هعلقو هکت فاصوا

 تدش .قدناب هدنحار باوخ شوهدمو تسم هحیک نوا هد هکتو ۱

 هفلتحم ضاا هزقورع ندتشخو فوخ « دادش « مالآ زمکیدکح نداتش

 دلرداشلا هرزوا.شلاب هدرک بولوا رطاخ هتسکش شقر . یدلوا یوم
 شهلا كيب ردقهنآ وب ندمتوابص مع . مدتبا توالت ًانارکش فیرش متخ نوا

 یآ زکس هلیا نایشاتکب یارقف هلج هدالاو ُهِکتوب . مدشما فیرش متن
 هلردبا تماما هاک « كلنذؤم هاك . دا یرلتح ناح هجشدا جانم حیحصل"

 » م.یسارتشمدبع كمدآ نالفن » هلس یسیرب ندمرامالغ .كدابا دوجوحالصا

 . رایدلاق یک شا مالغ ندناج ناج من, یوک بویمید

 قتلاص یراص یع ناطاس ارنا کت یاشا ببسو فقانم

 یلوشاتکب دع یحاح تاذلاب هکرداوا یمانشنا بس كنداعس ناتا وب

 بودیالوق یرقف زاهجندیوسپ دحا هجاوخ ناکرت بکرتهدنرهش (وسی»
 ارفلکو هلسارقف شمن زوبحواو شلآ نذا هغلوا هداحس بحاص هدمور راد

 ..یدشمخضبولک 4 یزاغ ناروا هدمور ها یبلو#ا رقف هه سناطاش

 وقصم هلیسارقف ردق شم یناطاس ارغلک شاتکب یجاح هرکوص ندنحتف هسورپ

 .یدشمر ونذآ هغلواندنران را مور بوردن وک هترارابد هجورود «هج < هل

 ود « راتروق ندنرش یهللا داع .رودلوا نا . راو لوجور هدهجور ود »

 بوریوهداجس « لع ء مودق « لبط « هداجسرب «جلبقهتختر هلا كناطلس ارفلک
 ییراتسو سالا الم ىلع نداروا « بولک هنسهعاق | رفلک هدوا . یدشمردنوک

 هدنرادوقضم ا هع رق رابد نوکر قرالاح مودقو فد بورس هارد

 هدندارواشمراو هنسهفلاط هقلهدنرادد هل هدنداروا .هنسهفاط ( كدشه »

 یراص - هلوقتت توسا) و شل هتسیکسآ هتقاد مدنراد ه دا هم تم
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 یس همانتحایس یلجایلوا ۱۳۳

 هسرزوا كل وراو دارهزو یعالع سور نامه . یدروسدک كرهزوب ی ك قاق

 a یدتک یدلوا باق غ كرهبمهس هراع . یدلیتآ هلبرکف ےن

 . قدروبهلورابا ويد « ردعرک ادخ » . یدلاق هرس

 ا لمس قلو روا ادخدج نکل . لکدیللت لیجام ۽ لات هدرلارو

 لزنتم یزج هدایرد مطالت . یدشلهدایز یترارح كياتلاع سمش بولوا

 نوتسی نوک یجنجوا هروس هروس یزب یراکزوریشغوط نوک . یدلوا
 هلخاس یزپ ابرد مطالت هدرهظ تقو . یدالشاب هفلوا ناباع راغاط ةاطرب

 یدعس خیش . مریلیب یعکیدشود هنیرزوا راموق لاج ینو باتی . یدقارب
 ۵ دیار لوک

 تس وار ود: تمالم یهاوخ رک تسرامش ی عفانمرد : ایردب

 هکروک الوم مرک لوا . مدلبا انئو دح هقح بانج هلتوقو قطن راو
 ىلا ها ناسا رسا ددع زکنسنوا دع رقو ناتسزاا : ناتسلرکم

 ۲ ناسحا سا ترد هت هرجا ناما يل یانردو نکیا سوبام ندناهجو نامن
 ل 2 یر زا نداق لاک دجاو یر س کیدتا

 هدب ولګ نکرنالادلود هدنسهرا كنابق ررب هدرح لحاس هلبا رامالغوب

 نورو قراسال تاقربندن راسا هزب دم تما هع نروک هرزوا لاحو یز

 هنیراوا یهدنسهش كراابق نالوا هدیسر هناسا جوا كرهربدک هرامالغو ریقح

 . رابدروتک
 زکدهرف 6 هدنسابا .u . مدروص e هل رلاروت رقح

 | یهتنم هناا جوا هکشعا یراغاب « یرلابق « یراغاط نالعلس ارغلک هدنرانک
 ` جاز Ee نوک چوا ردق هنا وب ندتادب ا راشملوا
 . كدزك هليا لادن حاتحم

 . كدهلیا تب ناج هلی راشبورد ا مواز ناهلس !رغلک نداروب

 ۰ رابدری و هرخرب هزب هلنهراربسا



 ۱۳۸ ایزی ئالو تفرش

 نود بود « كنادخ سا ! هراح هل » . قدرونلوا هقرال | هحىهاک

 . قدلوا بحتمو توہم قرهلوا رازب ندقووصو
 هسیک یاضق هاقمنقاص عفد لعەديا

 كركه سلوا قج هلو ال وص « كوا هنن ك هسنقاص كرم

 . یدریود یلادنص بولک موقرب هدرهظ تقو نوک یحنحوا هرزوا ینومضم

 زک راهمو لبس کل را هلل وه ناخ . مدشود هارد یعاشا یاب هدریقح

 زوسلد هارب « رویلورابا قرهلابج « قراتآ لوق « لا هلیسهسیالم قلوا
 « روتوط یعامو عیفش هم ودنگ داد نورد ید ناقرف ترضخ كرەكح

 .مدروبالشاب هدادمتسا ینوردندنراتناحور كهللا ءایلوا راک زمکیدتا ترابز

 دحوت هک نداد نورد . یدلوالحنم ماق ها بولک شتآ رب هع ورد لاحرد

 مکیدشوروک هدرارب مکیدتیا تحایس . مدلوب رطاخ “لست قرهلوا لوغشم هليا
 همشاب مناح . مدلوا یر ندتشخو فوخ .یدلک همرطاخ رک لا لها

 یلفس هاک . یولع هاک كرهزوب اورپو لابی راو صاوغ هدایرد جوع . یدلک

 قمداتروقیرقحوب یسهللزا دارا كراکدرور و موقورداقلوارکم . مدرولوا

 ضیرعو نوزوا نانوقوط هزلادنص هوا هک مدروک ینا نکرزوب . شا
 هاس رح وش> كردبا كلك الاحو تسج ناه < روک ندعآب یسهحول هتخت

 هبهتخت هليل وه ناج ود « مهلیراص هبهحول وش هسیا ندهلوا قرن هدناما یب
 ندمراقفر لادنح . مدلوا قام هرضخ ترضح ابو . مدس قرهیراص

 . یدرلشلوا بئاغ رلنوا . یدقوب مربخ چیه هسا

 هرزوا هايس رحب ندایرد مطالت هاک  ندقووص هاک هرزوا لاحوب ربقح

 یلوه ناح . یدیوق رددابرفرب ندایرد هدفرط ورک نکرزک نابنج ء ناطلغ

 . یمالغ یجروک ییا هنیرزوا هتخت مکیدنب نیمد هکمدروک . مدقاب ورک هليا
 .راشلراص یک یشوقهصار بوشییاب یعالغ سوررب « یسهرک اب سکرچ یکیا
 ماح هآ . رارولوا بیس هم رغ بولوا نارکواب هیهتحت غیدلوا راوس من رانوب »
 هدم هس هليا لاحهن یرانوب ابا » . مذلوا رطاخناشیرپ ويد « !رولوا رحم هبت

 یوراووصرب ندنشاب یاب كنهتخت زمکیدنب نکرینوشود وید « هسلاق اکب هحول
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 ا نرو رر ےک لاف مدیا . یدک یفآ اادنص ءرثک
 هدزب ناه . رابدروا ندنرزوا یسهم ف ( ىلج ناضمر فرش لیاتنع)

 .هلدريدلوایدرد كرفاکزکس كلرهوزوب هنیرارزوا كران | چسلقلاد یشکیدب

 یدب مزب لادنص . رایدنآ هیابرد یی رایدسنک ندنرلوقروق هدیدرد رکید 7

 . نکردکهلیا برد جومت بوتآ یرلکوب ربغآ یهدنجنا . یدلاق رصحنم هیاقفر
 ۶ .: یلا زوج وا . یداوا هرانییا هجنراو ق ندشاب یک كوس هکلدروک يآ
 قرهرودلواهر هتسادص « ! هللاا » راشوریراحم یرادقم زونترد « یو رقت

 قب یسمک . رابدالشاب کلا كلروانش هلا دنس ررب یرب نه هدایرد یور

 بولوب اهر هرزوا یسهراپ هحول رب یک اورپ ین حالم یسیمیک . یدلوا ارد
 كلروانش هلیاشاب وناح یرلیضعب . یدلوا ردیا قلرازاب هدناح یوسراح

 . یدلک ( یلج سما ناوخ هصق ) . رابدالشاب کلک هرزوا لادنص مزب كردا

 مرز هل شی دک و هک اب ی نکل . قد وف دیک بونا ندا زف فل

 یرامدآ نلک بولوا چیلق لاد ناه ردررقم یسلوا قرغ یخد كلادنص

 رب چیه قاتا هجا ندیک هلبا لاسوب . قداللشاب کیا منم هلبا جیلق
 هنمز رعق هاک . دومص هنامسا جوا هاک . یدالاق ناشنو مان ندمدآ یب هدفرط

 ؛ ندهکود وص هلزمراقوواق هدنجما قیاق طقف . قدرو یدک كردبا لوزن
 یسیضاق بوکنم هکلدروک قلارا وا . قدلاق لاج یو باتی نداتش تدش
 . قدروط . روسلک نه هلادنص مز كرهزوب نک یک زکد یدنفا ىلع

 . یشکنوایدمش . یدردنوق  یدپاقهلادنص مزبینآ تردقدب بوک هدنکیدلک
 . هادرویشدنک رک ود وص هارد . كردبا توالت فیرش رپ < قدلوا

 .. هليا لادنص وش هکر نوک رب . قدشلوا سویأم ندنابح نما هدنمهلج
 ۱ لعیضاق هدانا وا . قدروهرتد زمه یک نازخ و كدزک هدایرد یور

 .رایدل وا موح مم قرهلتوط هنتلع فتا تاذ یلج ریما ناوخهصق هلا یدنفا

 چ هارد ی راشعن

 هدندق عارذ یمرکی هرصز کا اما . قدلاق ی تم لوالاک هدلادنض

 . یدیاهدقمقود قرهلوا طلسم هزلادنص یسهحولهتخت ماحرب هدننبانوشرا رب

 ۷" ی 4 را یا یا یا



 ۱۳۹ "ابری قالوا تخت زنم

RIENRSIERSIE RIE یو هو یو NIEوکیوم یوم ( NIEیوم یوم ( 

 . یدلوا هداشک فرط بولوا عفر اس تاملظ هددحاو نآ لا لا صاب

 «همهلرشدب » ۰ یدعا مارا برد جوع هنن هدهسلدلوا عطقنم قرو دعر

 يق هک جوا هاک . یدروسر و ناما الصا هسیا موق یرلکدسا رعت

 ایغ یک ایوک بونیا هیایرد رعق هاک . یدروسینوقوط هراطولب ینوتس كنیک
 هاتسرحم هدنههروجح ترد . ىدروىلىناص شعا هلفسا رد نلسد یسهرد

 دار لایق عام قرهحاآ یغاق كرابنا ۳9 یدرویل وا نایاع یک نواب

 كنمود ندنحبف كن دان وا . قدمهلو نامآ هم . قدتا هیایرد ینسه

 بوروا هنیرازید یرالا رایجیگ هجنشود هیابرد نمود بولیرق یجهنکیا
 : هدنزیئاب « یناج هدانئاوب . رابدالشاب هغمشاللالح هابرارب یرب ندهدرب سپ

 قا كاسا بولآ ےک ےب رالا راک ودا راز
CCكره یرد هودخاو نا رر رد یا  

 . یدتا كاله بوزا شدا کیا نوا کرو كرد نتدروسگوت و

 بویوقوی ضودابرف رب هدنجشا یک . رایدتآ هیابرد ییراشعن هدالراموحعوا
 قاناغاص رب هدلحوب . رایدشود هنرازابناح قرهلوا سونأم ندننابخ سکه

 نالوا ناب هدا رانا دبا هراپ کیا هفرط ندشاب نیک بولک یخی. "
 سکه . رایدتبا زاغآ هعزفو عزج بوسقیج هرشط ید راریساو رایو

 . رایدلویوق هغلوا نایرع بونویوص هيا رایجیک ۰ هنمشالاالح هرب یرب
 . یدالشاب هغلآ یرلایشا یللکش حیف ۰ لوراو « قایق . هتخت سکیم

 تموادم هض رخ سب بواوا نوک کف لج داتا و ید دار

 ناتح ندلد نورد . یدلک هلس همرطاخ قازرا « لانم « لام ردقوب . مدایا

 نمو) هلسهعر ک تیا ( هلال یسما ضوفاو إل . مچ روما ضدوقت هلع

 لوغشم هلیفرش تیآ ( بستحال ثیح نم هقزریو اجرخم هل لعجم هلاقتب
 كزەنب بوریدنسا ندسا یلادنص كك .هرفک چاقو هکمدروک ینا . مدلوا

 هارد كرەنب هرلهطساو راسو ىسەچراپەتخت رر دک ز رای دابحآ هایرد

e 
 .قدلرتا | هلادنصبولوا جیلف لاد ا ناح ردقید ید ربقح

 باتو بوت
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 یسهمانتحانس یلحایلوا ۱۲۸
KIERAN ۱ 

 ندنرب چیه نکرد . یدیا هدزگوا هدیراغاط مرصاماو بونیس بونوروک
 .قفاوم ریغ هک + قفاوم هاک , هادشود هعلا بادرک رب . یدالاق نانو مان

 هبناجهن . قدروط بوناقلاج هرجا نامای یایرد هجنکرب نوک رب ها مایا
 «ادیربهاره «هرنهدکرابماننکسا لوا » (ع )مهالارخآ .مولعمان زمکجهدک

 هلهجووب . راتاب هدانرد « راغوط هدایرد شنوک . قدلوا قدصام هنعرصم

 یشغوط نوک ادخ تمکح نکرزک یرسرس هلبا ارد مطالت هدمت بادرک

 < رافانافاص یلفرو دعر هقشاب ندنو . یدلوا سهاط ۳ هرو ندقرط

 . یداوا ره یرلود فنر اراک هجا وا ادب راموق هلروعوا قق
 .  برافو امو یهدنفرط جف كنم - رایدالشاب هفغوا ییرالا رادراچ

 ۶ ندنراجما ناه . رایدلویوق هغمتقاب هلیسهلماعم یرازابناج هنیراربیرب قرەقاب

2 

 ۱ ا
£ 

1 
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 ۶. هفوخه ! راییادهرب » ًاباطخ هرایجیک راتخا رب هدید روما مان ( یناد هدد )
 ْ «هنروملادنام . ردهدکلک قاناغاصو یترفهتشیا . ردع رک ادخ.# زکسرشود
 ۱ هدیرد هنروللا . راددریدننا یرامسا هنزوللا بولک ءرب رب یسلج هدکدد

 یک ناه ندشدلوا هدقلوا .دشم e تک ارد جوگ یا اا

 ۰  یرایجف یسوشروط قلاب «ییراریص>ریاپ « یرالاوج یغایدلویب یهدنرزوا
 نوفا رابنا رد هاا تا زواجتم یزویکیا . رایدنآ هزکد ییراهتسارک یک
 برد جو a : یدلوب تفخ هجداپر ےک ۔ ایفا د یس وق را

 . . . یدالشاب هشوزخو شوج بولوا رارب هلبا ناسا
 1 لكد هدلا راک زور مهیلبت هراچهت لدۀشوک هد بادرک هللارحه هسربلاق

 كسكا ناروب « ید « راق هجیک وا نوک چوا هجیښج ؤم یسهدافا كنت

 8 .r یدالاق یرلتوق هغمروط هدنتسوا کرک. یدالوا

 . . غارفتسا یسبمک ندرایلوب .رایدلوا نامی ونامن یک شلوب هجنک هدنخنکرب
 . یدروییدیا دعو رارذن هراهقدص «رانابرق یمیک + رافغتسایسیمک « روید

 هش رش صالخا مومعلایلع هلک زس « كلک ! هللادابع یا» س مدتاربقح

 یزمهلسج هنتمرح صالخا تیآ تزع بانج هک هلوا . )هديا تموادم
 هګ دا تموادم هش رش صالخاندلد نورد نورضاح ناهد . هدا صالخ



 ۱۳۷ او یایلدا تفکر

IERIE EEK EREDاتصان من  

 یلروصنم یخد ریقح . نان ها هننراتط و یلنطو یخد مالاسا رک ؟اسع ۳3

 هدیارسهاب . مدلوا لخاد هالو مرق هدنوک زکس ندلوب زمکیدلک هلیسهلیق ۰
 .. مدلویوق هبافصو قوذ

 ناخ یارک ر دا هدمکیدلک قرهلوا یلموب یخد ندازغو ادخ دج
 جوا ۰ شوخ هکر, ۰ مدلآ نذا نوجما كمتک هلوبناتسا ندنراترضح

 یارک دم یاغلاق . یدروس ناسحا باوئا تاقر < ةر روس رب « رسا

 ونآ ۰ اغا ناجیس « اغا یزاغ رفس ریلدريزو هلا راناطلس یارک نیدلارونو
 بولا ناسحا سا ررب ید ندنعرابدنفا یک اغا مالسا رادرتفدو اغا دما

 ۰ ندنوزپرط . مدلوا كلام هلام هسیک تردو ریسا ترد نوا هدنراید مرق
 ..یدلوا نعرتسآ زکتسنوآ هل ارا نیش دلا ندی زاباف نا

 هلفارشاو ن اا ج ا رف هدزمکیدسا هجوت هلوساتسا نده رف 0

 تاالیلسایاعلق بولا یخ لاتو اعخ رخ اد رن نا یوا

 یجاق) نوجا قماللوب یریقح ناراب هو قدقبچ هلوب قرهلوا راوس هنتآ
 اردک هونج تعاس یلا بوشالعادو نداروا ۰ رابدلک ردق هن ( یسهرد
 . كدلک هنسهعلق ( هولقلای»

 Ns تقو هرب رت ندەمتيک هرفس هولقلاب هعلق فاصوا

 . كدمەدىا تارج ل ی راثآ و تراسمو یفاصوا كنشرابد ےرق و

 ( یسر رفس یلهجوا ) نامز مکجهدیا ترشابم هر رحت هدیتسهعاق هولقلاب وب
 هسح هدزکد كرهرک هلبا شادقرا رفن یللا زو هنسهشاش كنهسمکرب مان

 « رمتسم سجن موبق » . مدریک بوروک راهعقو جوقروق هو راهرطاخ
 نکلیهسراکزور زیداس .قدقبج هرشطندنای هلی لادنص هدنوکر قبال کمد

 .قدراو هنرهتروا ًانیمخت كرکد هرق بودک ایوب هدهجک رب نوک رب قرهجآ

 رج
 وک

 ری یالوا تشذکرس

 یراغاط راب ولوص هدنتمتس هولقلاب . یراغاط ایانا هدننناح لاش هدارو



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۳۳۹

 راتشاجوب ۰ رایدریتک هناخ روضح هلا دنبودیق بوتوط یتراتشاچ كنلارق
 . روملك رادلن اع هلرکسع ردق ا رد ندیکی ندشودرد » زب اورپ و لابی

 هراکهدهماقوب ینمیفت « زکمهیعا سابق هنامز راس . زکسهجاق بوقار, یهعلق
 ینجوانوا . یداردنوک همنهج یراناح . رایدید زتشاج نوجا كمریدشت

 بولک اشاپ د ریزو یشاب یوق ناوج مظعا رادرس هلبا هلولوو هبدبد نوک

 نوکوا ويد « ردراو یتنعیشو هلبحر هکلب كرافک » اما :یدلوب یلاغ یغازا

 لوق لوقا . یدنوقوا راناذا هدنیمز هعلق نوک یت درد یا مارآ
 كنساسا ینهعلق قازا هللا ےس . یدلوا نامرف هنقلخ نادغ « قالفا

 متر هنا هجنلوا یهاظ وص ندنرعق هدن وک چوا . یدنلوا ترشابف هنرفح

 ی ا اوا مدینم یوتوب تقرری ددر یا راو رقما ھا
 ترشآم تات كملف هاهحو رب یناوا روقام ها یاب ندا
 نوحکت ۱ . یدلوا هعلقرب نهتم ندنسانبزب ونج . یدنولوا ماما هدا رب بول وا

 ردا حتف « اشاب نیسح ید رادرس كنج » یزالا رات مرق هدنقح هملقوب

 . زارید « یاب یوق ناوج یانب : ناخ یارک
 رب هلا غوط کیا بولوا یتخت کب قاجنس هدنتلاا هفک هنب یمرتلادعب

 ىلا« یرحیکب هطوا یعرکی ۰ یساغا یرجیکیرب بولاق ظفاحم اشاب ناریمیم

 یدب ۰ یشابیجهجرب . یهبج هطوا نوا « یشاب یجیوط رب ۰ یجب وط هطوا
 «زعلاب شع هنسورحا كنهعلق .یداننوق یرکسع راتات ظفاحم قاط هرق كس

 زودنوک ےک بونوف یاش زویجوا هتیرارانک قدنخو هنروبمولق قرق
 تامزاولو لا « تامهم » . یداشبلاح هنماعا لوا نوکرب هلبا مات ماها

 . یدنلوا ضرع هشلودرد وید « یدللوا جرخ هسک كيب شب هتسهّیاس

 « روا بودا رفس هنیراید وقصم یرکسع راتات كيبیدب نکرونلوا اشنا هعلق
 هیشورغ روا یربسا یهو نابدلک همالسا یودرا.هلنا سا كن رمشمرک
 « 1 ناغع لأ ءدزک یا نامالا نامالا» یلارق وقصم یمالارخا . رابدناص

 . مات هعلق . یدنآ ناح هکمنا حلص دقع بوردنوک راحابا هبهناتسا كرەد
 بودک ههناتسا اشاب دم رادرمس نکروئلوا نامعا رلناخ .اجاح هدنجا:بولوا



 ۰ تعرع هنبراید عرق حتف یب ندنسازغ قازآ

 .ندقاس هنس ارم و ار ها نواه..یافضود ید كا لاو یک
 .مدهلک هلا ا یمغل « مزاول « تامهم خابام اغلب ء هلا تم هداز

 .تروشم دقع هلهجو وش بولک هیارآ رب به راکهدهماق هو وط یتفیداوا

 : راردتسا

 ..قدلیتروق ندنلا هكرابلنانع هلباجوک هنسنک » - قازا رافک ةرواشم

 شق . یدلک نمدادما ندفرط رب چیه ۰ یدامر جا زوک راتات هز شوفو

 .لبا رلراتات ندفرط رب .داو الغو طحق ندفرطرب . یدشبا كاله یزب

 راتأت هدزب . روسدیا ریسا یزعاقلعتو ابرقا كردا بارخ یزمراتالوو
 . یداملوا ممر و رمعت هعلق . قدمهراقح شاب ندهءاق شقو ندنسوقروق

 . قو یشرپ هدندنامهمو حالس راس . یدالاق نمدوزاب هقوا رب ندهناخهنج

 اغود رلبلنامع هنن یدمش هتشبا . قدلاق ناتسرخ ردق كس نوا هداروش

 .نمرکنج « قاط زعاح هبب « هم تلا قازا ! هدهک هلبا رکتسع لاثم اردو

 كس زوتوا هداس رب .زاموق هدلا را یلناّع یهملقوب رخآ . یدلوا قلج

 رایلناعو رازاتات ناه ؟ رولوا رحنم هەن زلاح . یدلوا دم زعابتسرخ "

 .قلوا صالخ ندنشیلکوب كنيانامع هسقو . اقارب ندهملا هرصاح یهعلق

 .كقوت . پوط هل بوقارب ییهماق نوکرب هرکوص ندهرواشموب « ! ردقوب
 .لیدشت هرارف یرارق دلردبا لیمحت هنس راک و بت بولا ی راقواو یاب
 .هلزوط « نامرک سورخ ۰ نامرک سکرج ) هج رانک یرهن نت ..راردپا
 . راردیا رارق بودیک هنیرلهملق راسو ( نامرک

 یری دونس یک ردک "هسلا ینهملق قازا با نات اا ید یر

 .ندرلناییدتا رارف لرافک ندنسهعاق قازا قرهلوتوط قازق چاقرب هدنرانک

 - كن هعلق نو رگ یکریدرکس هلوباح هحک لوا نوک لوا . ید وا عاسا

 . هداز یمدآ لکد . یدنلو للاخ ندهداز یمدا رلارواو یدنک هتل آ

 .هدنراودورد كنهعلق .یدرویم وروک هابراح و ریذیک زودنق یدک شوم

 . دناتسآ ارجو ار یاخ ران یزسیم و لابو نفاق یساق زوج رب قاب

 _وقصم نک ربلک ندنفرط هناتسآ رلنوب نوک یجنرب نوا  یدایا ضرع هنفرط
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 . دلدلک هنلزنم ( یاب مروب ) هدقاجق تشد بوم روب تعاس ۱٩ كرهکج-
 ابا را قردلوا رار نا ع بوتاپ هدنرزوا راق هدهداروب

 (یزعاروا ) . قدلوالخاد هنیراتیالو یسهریزج مرق بودذک تعانس ۰
 هرق مظعا رب زو نلک ندتداعس ٌهناتسآ هدلحم زمغیدلوا لخاد هبهصلق مان

 هزب نکردک هغازآ هلبا لنا یعرکی اتا بجر یساغا قالوا كناشاب ینطصم
 .كدلبارب رق رر یغیدمهلوا مسم یجتف كسهعاق GB ىیدتا فداصت:

 .یدلوا ناور هفرط تداعس ا تو ناب تکم ندنرات ضح ناخ

 مان ( یارس هاب ) بولوا لخاد هم رق هاب راترضح ناخ یخد ربقح
 ناسحا هناخشامهمر هزب هدنرانک هرد مان (وض دوروج ) هدمظع ربش
 لوغشم هتداع هلا اعد هناغ تلود ماود قرهلا یزهانست هلم . یدلوا
 . یدلاقلام هتحابس بولوا لالاغراف ندیشرهو لاح هتک لبس . قدلوا
 ك..هلک دادما هرافک روصح هدنسهملق قاز| یراترضح ناخ هداتش تقو وب

 یسهعلققازاات ها ولت | كس رشاللا قرق ء هرکجوا ندنسهزیزج مرق نوجا

 وقصمە هرک وا هتسوا هنب . یدردا تدوع هعرق هنن توادرکس لوباح هل

 لوبا هني رايد وقصم ناطلس [1] یاتلاق هليا رکسع كبب ناسکس هنیزاید
 لخاد هع رق هلم انغ لام ءربسا كسرتوا «رشب بونراح بوراح < بودا

 ندنرلیشان یحوق العم هاک رد ندتل ودرد هدکدلک راهم مسوم . یدبا شلوا

 : وش هلبا نوتلا كسب کیا نوا ام همزج هنب راترضح ناخ بولک یسیرب
  یشاب حوق ناوج زمزکم رادرس هلا راکشودع راتأت تازو هدراهم لوا».

 ینامع لآ غیاب ؛ غیل رب «نیسهلوا هداما هنس رصاح قازا ةو هدنتبعم اشاد

 . یدالعا تآ هو یو بوسد هعاطو 1 یرات ضح ناخ . و

 تبع تاج یک نایت تا توت اقا کسب ق راعآ راتات لئاق عیج

 نداروا هللااشو اعد بولک هلحم مان ینعاروا ندعرف هدرا مسوم هلبا رانا

 ۱ . قدلوا هحوتم هنسهعلق قازا بوقمح ه هرشط-

 تا راتات مر هلا رکسع لاثم ابرد هنسهعلق قازا رارق حزود رافک

 . یدریلید ( یافلاق ) هنبرلدهعلو كنبراناخ مرق [۱]



 در تعزع هنراید عرق حتف یب ندنسارغ قازآ

 . مدیاراقلاق شود هاموق ك ( كب اق ) ىلروصنم اما مدنا بسانم هتناخ راتات

 كعرق یرهلیق یروصنمو . یدیا راو نمرات ا قامرغآ ۰ رادمان درب
 یسهعاق ( هولزوک) . ردب را.>اصكانسهرب زج میرق یا . ردبرل « هک ادرون 71

 ووا زیمس تیاغ ۰ ردیرلدروب كرانوب یرللیا ( تقنام ) یهدنفرط

 . ردرلتا مضهلا میرسو یوقم تیاغ زاملوا قرف ندنتا تاریخ یرامحشو م

 هج هحدبا عولط ندکلف هلق باتسشن اسمش بولوا حاص هدازنمو

 راتات تازغ هل . یدلاح سوک فرط فرط ی توا ندراشوووق

 هنیرانک ( یرهن دوش) 1 وص ندکدتنک تعاس زکس بولوا راوس هراتآ
 ثکم هداروا هلغلوا رب رازنحرب یرانک بوک هللا. زات هدناروب . كدلک

 تا ردق زو هدارو ندشداوا رب نر ےس قاش: قاتح یک ۔ یدنلوا
 . یدلوا قرض بوتا بسا یرادقم یللاو

 میظع رهشما ( هسجمواروک ) هدنفرطبرغ كن راد وقصم س یرهندوس

 . رولوا بصنم هنیزکد قازا هلو بولوا عح ندنراغاط كعدق هعلقو

 .ردنوللاضایب یکدوسیوص ندنفیداغوا شوموکو رقاب هدلوب اما"
 رکا كرانجما . ردوصرب مفنقو یناق ۰ ردوب یبس هدكنسهید ینوص دوس
 رومعم ردقشع هدنفرط یا كروب اما . ربلک هلوصح روا هدنرازاغوب

 هدهتفه ندع رق , راررتت ندنفوخ راتات یسهلج نکل . ردرلو رلهعلق ناتمو

 هعرقورول ا راکش بودرکس هنتلآ رلهملقوب یرابجهتج ( شاب شب ) کیا ر
 ندنرانک یرهن دوسو . راردمبات هوقصم به راهعلقوب . راراتاص كرهروتک

 رب مظع . كدلك هنرن ( سوم ) ندکدننک تعاسرب بوقلاق ید
 هدفررط وشراق كره هداتش تدش وا هلبا انعونر كيب د زو هدیو ۰ ردوض

 هنوط « هلروت ۰ نت بولوا یک تایح بآ وصوب ۰ وب کو قازا
 هقوتشواو هغيج . رولوا یراقلاب نیسمو هن بروم فبطل هدهدنوب یکیراره
 تولوا عج ندراغاط یهدنلایش هلوقصم هدرانو , رد تاغ هدیرلقلاب

 قنات ناور هلو قرفللاح راتلحر سوک هدنداروب . راقآ هغازا هداروب

 اروبو ید حاصلالع . یدیا شما راق نوشرآ رجوا هدرارب زمکیدیزوب



 هب (هربصیلاب) بودیا تدوع حتفیب ندهماقتحت وید « شعیا هلیوب یہا ریدقت
 .یدلر وندا هنیرکسعتلالا هله . یدروسلکب هد نواه یامت ود هداروا .رلیدلک

 : نداروا«زابوف هک ےک دک ندای .ایدتک ندزکد یمک «ندهرق نک

 لاش كنسارح تاهبه هدیمک . رایدتک هنامط ةريزج « هسکارچ تیالو
 هنفرط تداعس هیات ید نواه یاغود . یدنک داس یهدنف رط

 . نداشابناسح رادرس یقح تقو ینجهلآ ندارد رکن نوجا قلوا ناور

 ۱ قدلوا OS اهجوتم هتراد معرق هلسناح معرق بولا نذا

 تعزع هنیزاید عرق حتف یہ ندنسانغ قازا

 لدرا نادف .حالوا یرکسعكناخ یارک رداهب ندتلآ یسهلق قازآ

 ناباتش کمک ییرهن نت ناشیراق هیایرد هدنید هملق بوقلاق هلا یرلرکسع
 هیوص یتآ هل رکسع یراترضح ناخ ناه . یدرویقآ یاس رہ ۰ قدلوا

 تالآ .FEN یدک اردا ندهمقح هن راکت زوا بوروا

 .رایدک یرهن هدتعاسرب قرهیلغاب هنیراقربوق تآ بویوق هرامولط یتامهمو

 كردك هلیرافلبا راتات هدنجشا یسارحم تامه یرضوط هبرغ تعاسرب یعرکی
 ۰ قدلوا لصاو هلحم مان ( یاهرو )

 نلِک ود هزکد هدنفرط برغ كنسهعلق قازآ هدلحصوب - یابهروب
 ندنراغاط یرابا كراوقصم رلنوب . ردبا نایرج یسهبعشرب كنبرهن نتولوا
 ندنجا قلزاسو قلشماق . ربابتاق هزکد قازا ندرب چوا بودیا ناعبن
 یرلور كنر كماوقا یهدناحاس رهن . ردلکد ذیذل ردقوا یوص نوجکیدلک

 دناز محرب شیش ۰ یون یرلکدتیا ریبعت (هقشوق ) هدنرازاغوب ۰ رددرز
 قرهنل وا تکم زن رس راتات ندنشیدلوا رازن تباغ یبارو . رلک هلوصح

 ا ياو لوا باا ن تا روال افمو قوذ

 هچ ر کر قح . ردیسهنس قازآ وب هتشيا ییدتک هرفس هیرکسع رانات بوس یتا
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 هارد یسا یرایلاها یدنک هلو ك راز ۳ رشم ر وک ناهجت نزاع

 هحوا ین رلنناو زا اوا رهروک ی یلکدتسا ف هتسلد توروتا

 بوقبج یولبرپ ندنرانالاق جالصسو جا ندملق هسک وا . رابذابا هتسوس

 ي ساجلع دیسک و رایدلروتد ۲ هنیروضح مرکم رادرس قردلیتوط

 هدهفاسیوتوا سورخر هنسهعلققازآ . یدلوا فرمشم هلا مالسا هدیسمیک

 رلبدتیک بولقبب هنسهملق ( نامرک سورخ )
 تاز هک یدلوا تانغ لیوا ندنسهک هه منو كس رکسع دانا

 رانا تمالسو یدنلوا ارشو مس هشورغ شب هتفکشان اکبر ۰ هشوغ رب

 . یدنلوا یرلقلنامداش ثكفوتو بوط تبو رحوا نوجا
 تدشسکیه .یدالشاب هغاوانالات یرلشبق زسناما كنرابد قازا نکل

 یراریپراتات هلا یرلرا شيا هلم . رایدتیا تروشم دقع هن بوقروق نداتش
 هرقم تلودرد ردا بر مقر لرهم و وا نزاوا تیعقنو لی

 ۱ : ردوش لام نان دی

 كل ارق وقصم . یدلک اتش تقو : ردلکد نم یش كنملقو تنو

 .یدنلآ رسا شاک ردقكسشع . یدنلوا تراغو بهن ردق هنعدق تخت یاب

 « :یدلر دلسیدح هلعماع كنلارق وقصم .یدلرک ندسیلقهدیرادقمكس زو

 بود لاهمایرلربسا رالک | زوسرفن کیا هرکوصندکدردنوک یرضحوب
 هکرومد كرت » هراکهدنجا هعاق بودک یرجا هدرانو ۰ رایدریحاق هبهعاق

 بورب دلببییدح كنلارقوقصم قحن. قدربلآ هدیآ رب یدیلوا هعلق نعداص
 . دشمهتسا كما رسا یتسلاها بودیا تراغوبهت یرلتالوو لبا ردقوب

 . رابدزبو ريخ ود « قدا یوا

۳ E> ۳ ۳ 
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 و یروقر هحک ینیدلوا ناور ههناتسا راقالوا ایت تیکت

 تشد هکرایدالک ۱ ندنوب . یدزاب مرک هنیمزآ رمق ی رکن مالسا ۵4 یدلوا
 سوم ندنحتف هعلق رکسع رخآ . ردقو ناماو نما هدزکد هرقو قاحق

 هویج مرام ف ردا عارف ند و ات تولقات

 . شبا كنادخ سما » قردلاج رالاحرا يفت بویلکوپ هرات فک ییرتامهم
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 بولک یراشواح یالآ لوق لوق هجلوا بورغ تقو . رایدلک هنیراهجرد

 کت را E چ راو توا ترق ہک وزا ا راهزا كو ود ج
 هدرانوا . رايدلبا توعد ىنانغ كردبا ادن ويد « ريخالا هيلوا حاصلا ىلع

 - ربساینادهش ءقرەلآ یرایش یک حالس + كنفوت هلک یعانغ لام یهدنادیم

 پوط مييابریو كنفوت ميلابرب . رلیدلک هنیرالوق لوق سکیه كرهتکوب هر
 دعاق هراح ورحم . رلیدلبا نفد قرهلف یرازاع دارلدهش تولوا یسامداش

 ۰ شور زوب هرانربتک هلک . رایدردنوک راحارج . رایدتا نایعت یراهفیظو
 < یدنل وا عضو راکنلج هتیرارس بوناوا ناسحا ریسارپ هراناروتک لید

 هدكنماسم زویکیا كس نالوا دیهش . یدنلوا هبجوت تماعز . رامت « یقرت
 . دن وق هلاملا تس یراتامهم

 یراراودنالوا مدمنم كنهعاق بوشلاحراو داهرف هترافک هحیک لوا

 ۱ اک بودا یمعل یرللاغزامو وصول . رلیدبا شغا کحتتس e ناتم هلب وا

 . یدشگاب ددنکسا دسر ی

 دبعلا » ! هراجهن . رایدلوا مأتم به بوروک نیملسم تارغ یلاحوب

 هني . رابدلبا ضیوفت هقح بانج ییراروما عیح بوند «ردق لاو ریدپ
 نه رو رام نام نورد یک لوا او رادار ھن هو هرآ

 ندکنجبش رور نارق نا یک و ته ےب هسیا لاح هه یھ لک

 هەن زلاح ابا » . یدشلاق ردق نوک قرق هدهمساق زور . یدا رالکد یلاخ

 مهرواشو ) بولک هربرب یرارا. شیا « الکو « ارزو هلم وید « ؛رولوا رجنم

 قاع د ا ) بوسا هزواشم عا هتتشهلا قوطتم ( الا ق
 هکمردنوک کما امغ ردق هنتخت یابكنلارق وقسم هلیسولتآ و رکسع كم سمت

 نوا كنتم نع هلیرکسع راتات لئاق نانلوب یتعم یارک رداهب . رایدریو رارق

 ءریسا كسب شب قرق همالسا یودراو هدنتل آ یسهعلق قازا ینوک ی حندرد

 یاوا ء یالق « رقاب « لاوما تمیق ید باح یی «یمنانغ تآ كس زوکیا

 تایحهزات یرللد هدرع كمالسا رکمعهجنلوا لصاو بولک هلرابثش یسهلوقم.
 یوبندزیکنج لآ هکرلبدتبا یالآ راتاترب هلیوا هدنتلآ كنسهملق قازآ بولوپ
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 ۱۹ تعرع هنسارغ قازا ندننامل انا ۱

 ارکسع نوسمرسوک هلا ..1 لاج ردنا لا كل هرخذو دادما ندفرطر

 ةهناخهبج وب ؟ رولوا رجنم هبه لاح هسرولوا الغو طحق هرجا مالسا
 فرط لاش « ابرد یناجرب 9 دیک هبناح هلو ؟ زفج هقارب همیک ینیهاشداپ
 a E یار تایه یسبق و قرش ء ناتسرفاک

 : ا

 حاب ملا لع « راهدیا ادن رللالد نوکوب هکردلوا ببصم ییدتو یارو
 ء هنلوا هیت هيد ! نوسلک نیهتسيا كلبهاسو تماعزو رامتو راو شیورو
 - كنماسمتازغ . نوسلزابرارا حیلاصو یدک ندرسكس یدندلوق یدب

 هر تس وک تر وضه نارود نبا لهروک (ع) ادا رز 85و دا و

 هرجا تانغ . رایدید ( ها فلا) بوریو ماتخ هتروشم هنیرزوا كنوب
 كس یا « جلف كس ید ندم ښا هناخ هج بولوا ینامداشو رورس

 هب رح كم ىلا « یاكس ش « قوا كم قرق « كنفو كب یبا « ناقلاق

 رک اسعرتفدا راتامهم قلعم هحالسناولا ناولا « یسارموف لاته كس ش

 رلکفوت و پوط ندلوق ید هدتعاس دعسربهرکوص . یدنلوا میزوت هنیماسم
 .هاس دودو كنفو . ید وق « هللا » یادص ندرکسع نورد توت

 .تسودبولوا یهاظ بسط درب نکل . یدالشاب هغلوا یناملط اوه ندنراع

 زاید رک هبهعلق بولوا روطاس لاد ناملسمرک اسع . یدالشاباکملحس نمشد
 شاواصرب یعوحت تعاسزکس لصاما .رایدربجاف هبهعلق جا هربق ۰ هریقیرافک

 ریز یفویسلا هه نروک یلاحو كرافک .ردهبش هنشاواص (جاهم ) هکیدلوا

 رامغل ندرب رانوملم نکل . رایدلوا ناهنب بورک هنیراماد زوموط یهدنیمز
 .اللوقیتنطیش كمریدتیا قارپ هیاوه یک لیبابا ربط یعالسا رک اسع بوت |
 تعاستعاس پود لالهنوشزوق یراناراو هنکوا یرلکلد لاغزام ,رایدن
 یدرونگ دادنآ هسا ندفرط یرک . رابدالشا کا دین السا رکیع
 ادعام ندنرافدلوا ندشابو ناح « یدلوا رصع تقو هکر ابدروک رایزاغ

 لاله ندشطع « ندنرارح تدش بولوا هكرا "یطب ۰ جا یرانراق هدالاح



 یمهمانتحابس یلحایلوا ۱۸

SKI ۱ ۷ 

 هناداتسوا اهد ندنناحصرب هدننف چ . رایدّسا ترشابم همغل بوقلاق جالعو

 هدا وص هلراهاف ینئارطفو یلتفز ندنلا نت ره یتح . رابدشا راتعاص

 . رایدرتسوک ینیره هما غل
 رکسع داناو : یدنلک | مالسا رک اع نوک قرق هرزوا لاونموب

 دادما راو و قند هسیا راقک . یداو لو ناوکتفک ةاطرب هدنسهزآ

 - دوجو رلقازق نابرع زوب رشینلا رشب هجیکره بودیا تغارف ندهمردنوک
 روبع قرهلآ سفن هللا شماقررب هدنرانغآ بودیا قرفتسم هنیرهن نت یرل
 . یدالشاب هغلوب ناح هزات بولک هنسهعلق قازا هلهحوو . رایدالشاب کما

 «رالشا کما نوش « هغمصاب راتسرتم بودا كلروآ كنج هنوک ندنوک
 هد او تامهمو تالا ضف ۰ یجرواوا باغ هدتنمز رز هرک وص

 هب هعلق دلرهریدتیا نایرج هلبا یرهن نت بوبوق هنیرامولط ریغص «كويب
 . یک هنبرهن نت بویوط هدیراتطیش وب نیملسم تازغ تیاهن . یدراقوص
 وب ندنت لرافک ۰ راییلیا اد رادبس بوقاق راقزاق كلردکید ییرلکرید
 هدنمزر ر نکل ۰ یدلواسوبأم هنب رافک . راب دل وا یاب بول | یلام هڪ هلهجو

 تما ناراو ورلبا كردبا یرلکلد زوموطو اسمارش ت اورپو لابی

 بولسا وب » : یدنود یزوب كقلخ هدک تک . یدرارویدبا دیهش یدمش
 - دشود هفوخ ناملسم تاغ ود « ؟ یمکحهدبا ماود كنج هززوا اوسر

 ا رازوس قوجرب ود « رویلک هلبا رکسع كيب زویکیا یلارق وقصم » . راب
 نمشد رج و امقاو . يدك ندنشاب یلقع كقلخ . یدقبح هادم

 نامعا « ارزو هرزوا لاحو . یدروبتفروق ی نیم یدنا یزوس

 .رابدلیا تروشمرب مظع بولک هرب رب یرارا شیا , هدومز آ راک راک «راغص

 هب هسالاق ناشنو مان ندهعلق بوسلاق ورک هنوک ندنوک زمکنجو » : هکرایدد

 وید ؛ ردلکد زغوناق قلاق هدایز ندنوک قرق رایرجیکی . قجهیلوا رسیم حتف

 شف نکسک ندفرطرب . راقجهقبح ندسرتم بودبا ولغ نوکرب
 بولوا شبق یا شب . راکوط یرادقم جالوف یا یسانرد f تولک

 ؟ زر رالشق هدر زززو ناما یاح هدهرت همالسا رکسغ . رولوادتن رالو



 ۱۷ تعزع هنسازغ قازا ندننام ابن

 نشود وا ر کک رايد یا ae ن
 كرذا هدافتسا ندلاحو هسلا راکهلح دک یک سرا ارادت

 شون یتدأمشماج یسهجرازوب هددحاو نآ هکرابدبرس نوشروق هیوا هنازغ وش
 هعلق كرهید « زامشیقاب هبیدم سومان كود ورک » هسا یسهیش . رایداپا
 جوا نوک جوا هل تسوا « هتسوا تا ها راک هدنرژوا یراورا

 سمالارخا .رایدروط یشراق هنیراموجم كرلرفاک شوخرسبودبا كنج هجیک
 یادهشو قاحنس هڪ هدنرزوا هعلق بودا تدوع هدا هدا كښج

 هنیرایدنک تازغ عح وید «شعا ردقم قلاق هرخآ موب حتفوب » .رایدقارب
 هرافک اهد نوک ینا یدالشاب کنج لوق هتن . رایدربو رطاخ هبلتیت

 ,رایدلآ هس راف مت ت یراق زاوا راد شامل یر ی
 یراروالد روا كج كم ترد هلسهتقرف هراب قرق هلرافک نوک لوا
 نکرلک ندنرهن نت هدزوا كمرو دادما هنسهملق قازا یرلقازق یک زوکوا

 نیماسم تاغ نالوا هداما هدهاکف دلا تا نایک یاو ول

 دوان وقرغ احورح یتسهلح بوردلاصرابوط زم لاب راز هلاوص هرایکوب

 رک اسع بودیا بسا هتسطدوهتسیاپ هدیرلناقیح هبهرق ود « مدلواصالخ» و
 .« ردکنیملسم تازغ میانغ » نوک لوا . رلیدلوا متتفم هلعانغ. لام نیدحوم
 لسغ كاب بولوا ناداش تانغ هلم هحکوا ۰ یدالشاب هغمیغاب رایدان ود
 «راو شویوروب حابص هللا اشنا » . رلیدلیا ابحا ردق هحاص یهلیل كرديا

 . رابدلوا ا هاب راحالاس و تالا یل . ریدر و رخ هراز یر ود

 ندنفرط هږق « هلقرب هدنرانک نت قجنآ ندنراراویدو رد كنهملق هدرانوکوب
 رهلف ادعام . یدشلاق هلقر هدنفرط برغ . هلقر هدشناح باب یحدروغو

 رافکنالوا روصحم هبا تلف نکل .یدشلوا نانکی هلک اج هلوکود کود

 وب « نیدیا رارق یاح هدنآ بورک هنیمز رهق ندنغیدلوا نکهوک راو داهرف

 ندنناحه . یرلرریو تناتم ههعلق قرهلوا صالخندنس همدص بوطهلهجو

 بولو 7 كتسوک یرامغل هسلراو هکلوروس بارت هلا غا هترادزوا
 راکسیرارا شی راک رخآ . یدراردبا بئاغ هدهحنکرب یرلقارپوط نلیروس
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 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۹۹

 DEDEDE REK KESEREKE E IERIE یک یک یک

 بورک هسرتم هدنراوبد یناج هلبق هایسهطوا یتلا هدیماشاپ نامرق ۰ یدریک

 ندنتهج یئوراو ( قایطهرف ) ندفرط ب رغ . یدالرضاحیزهب لاب هراب یا
 هطوارب . یجهج هطوار . یرحیک هظوا نوا اشا ناعنک یناشاپ هرتسلس

 یحزوک ) هدیساسشاپ ییا مور . یدشلرب هسرتم هلزی لاب نواو یجم وط
 . یدلوا نیشن سرتم هلزع لاب نوا هدنفرط ( یسهلق

 یهاشو هنروبمولوق هليا بوک هماق پوط ءراپ شب ندلوق یدپ یلصاح
 یهعلق رادام اراد هلا راسرتم تاق شم ید رکسع لاثم ابرد هلراتزوباص

 ترصن رک اسع ندهعلق نور < اقا رافک ندهعلق نورد بوداشوف

 ناب ناک تلف وتو نوط کف رط ربا کما گن رای
 فوق وکار تعاس ید قرهالشاب ندمفاش تقو . یدهلروک راو دعر

 م ردشمهعر یک از راکرب كام کا راکزور مشج ہکی داوا

 ندنرلکدلا شون ینماح تداهش مدآ زو یدب ندلوف ید حاصلا لک

 هراپوط هليا انو اعد ندرحس تقو . یدلدبا میلست هلالا تبب یراتالمحت

 بار و دابرب یرلهناخ « باسو بارخ یراوندو رد كنەعلق بولبریو شتا
 مکحتسمو نیتم ندنتیدلوا" یساتب كرابلزیونج یراورابو جرب اما . یدلوا

 | هدارق خزود رافک یرلرب نالوا مدهنم ندنسهبرض پوط . یدلاققرهلوا

  هیراماد زومزط «رلواىمارش «رابتحروفلا للع هدهحگ و . یدلوا رارةلاراد

 رابدالشاب کنج ندکی « رایدنلرپس بوتاخ
 رلکدک ددحم هس بولکود هعلق یلاوتلا لع هرزوا بولساو نوک ید

 ندنیدلوایلدرب لاال ء اشکهدنخ : اقل هداشک هسا مظعمرادرس ۰ یدایجآ

 « ردا قلوشت کنج و كردر و تبوق هنیملسم تانغ e ندسرتم

 هج رابره . یدربرتسوک قلزاون رطاخو یلراکمرک هلوق هلبناسحاو ماعنا

 كنسودنک دان ندرللوف هلم . یدو, ردن وک یهمزال تاهم ندەصاع هناخ

 تباصا نوحکیدتا هلتروشم هدا ربدت هئره . یدریو هنخر هبهعلق یلوق

 ۰ یدردنا

 بودا موج ا یراهنک- قوجتنم ندن راهه رض بوط هدهعلق تاه



 ۱۱ ه تع رع هتسارغ قازا ندنناملابا ۲

 یک )ورک KSI BIE NEDE DIE DIE KDE ورک IE BoE ورک SIE IED BIE نوک نوک یو

 یلوطانا . رابدالشاب هلادجو كنحزورو بش . رایدتا هرصاح ندل و ید

 . یدک هدادما اوره شم : نام رم کس نوا + رو ی
 جوا دوکربا اب وک هکیداوا ینلنامداش كفوتو پوط نوکرب ادخ تمظع
 نامرف لووارق هنناخ رانات هدلعوب . یدشود هنیمز بولوا هراب هراب هدنامسا
 تسوروا «یاغونقادبش .یاغونیع .یاغونولوا ) ندنرکسعحرق .یدنلوا

 . یلهکشکج ۰ یلناوشقت « یلتقنام ۰ یلنوجس ۰ یلروصنم ۰ یلنی ریش « یاغون
 « لیا كب نالسرا ) ندنرلتریشع ( لقادرا « یئالوا ۽ لرو: لاپ

 یلهبروک یلتاوص + یلفدص كلرلایا یک ( یا زورون ۰ یلیا یود « ىلا نابوچ
 ردا هظفاحم رافرط ترد كمالبسا رکسع یراترضح ناخ هللرارکس

 كنفوترب ید قاع قازق نالوا روصح هدهعلق هحکوا . ردهلکب لووارق

 هنیرلاطو یدلاقهدنجما دورع شت | راو ردنمسغرم قازا ُهماقردبا یامداش

 كنهعلق . رلیدسا رپ یهعلق هسادص ( ژروژاب « زروژاب ) قرهریدلو اهر

 هدهملظم لیل لوا رکم . رایادلیق نب نم هللا چاخ په ی راوراب و جرب
 الب ندحاص ! شمرک دادما هبهعاق رفاک كس نوا ندنرهن ( نود - نت )

 . یداوا دیش مدآ زو قدم ندنرلکدلبا ماف هغ | كنفوت . پوط ماو
 رهن یا ناعنک یساشاپ هرتسلس هلبناخ رانات حاصلا ىلع نوک یسهتریا

 هرابجهریخذو قالتوا ۰ رابجهتج فرط فرط . رایدیوق لووارق هنا
 كرهرک هسرتم ندکی . یدلرتسوکرب لوق لوق هناربمربم هل بولل وانامرف
 قدنخ ندقرط یسهبرت ( اباب یحدروغوب ) . رایدریدشاکد سرتم تاق یدی
 هدرب قازوا یلزنم بوطرب رامالسا ندنوط كراقك . یدابراو هيات

 رادرسهلبا رکسع ردق رلابزد حابصلا یلع ینوک یستریا .رایدتنا تماقاو ثکم

 اشاپ شوایس نادوبق ندنفرط ( یسهرت اب یجدروغوب ) اشاپ نیسح مرکم
 . یدربکهسرتم ندنفرط (یسهلقوص) بوکود رکبع هیهرق هلا هتفرف هراپزوب

 كروت ) ۰ ( یهزوا هجیلناق ) ۰ ( نت یرد ) ۰ ( نتداوا ) هد یرلهتقرف
 یلوطانا هدنفرط هلق یراقوب ندنسهلقوص . راید هلزیک هدن رافرط ( یسهریزج
 هسرتم هلیسیرجیکی هطوا نوا هلیوط زیب لاب تاق زکس هلیرکسع یماشاپ
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 كيب قرق « یرلکب اول ردق زکس یعرکی « یساشاپ یلیا مور هلیا اشاپ نامنک
 یارق لدرا كنب اک ٠ یسیدنج نادغب قالوا كسب قرق « یراتات قاحوب

 هرصاحینسهملق قازا بودک یراتفر اص راتات مرق ف ناکسو قرع

 .هدردشاب .هتلق « هغردق هرابیللازوت هد نواه یاعود نانلو هامز .رایدّتناا

 هراپ زویترد یلصاح  لسمهرقو هقناش هراپ زوب کیا « هتقرف هراپ یللا زوب
 هناسرت ؛اشاب شووایس نادوق هلا یرکسع اب رد حالس رب كم قرقو 5

 رمد هلاص ندننایل هاا هلسار كنساغا یرجکب و ادختک هلاس یسادختک

 هدلیم یجندب بوک ینبصنم كنميظع رهن ( ینوص نابوق ) هلیراکزور هفشرف
 هننوروب ( كجهسلک ) هداروا . دا روع ندنکوا یسهعلق (نامط )ب

 مرق هدزلوص « یورو هو قدس رج ناهظتهت عام کال

 ندزاغوب « ردلبم رب یسرا كنورو یاو . یدراو یورو یسهر زج
 بوریک یرجا ندزاغوبوب ۰ ردایدد غیص . رارید ( یزکد قازا ) هنسیرجا

 هناجلیرلیتشک قرەت رکنل هداروب . كدلك هنناجل ( هریصیلاب ) هلبا مایا قفاوم
 یراخذو تاو رشمو ا : ینا هجو تامهمو تالا قدالغی»

 . كدنلکو هراهرانوط ۽ هزاهتونراض ترامول حتا هراهتفرف ۰ هرللادنص
 هقازا ند ( هرصیلاب ) طقف .ردلىم یلازوتوا ردقهتلا یسهعلق قازا ندارو

 یرایک هقاشو هغردق هنسورلیا ,ندنکیدک وس وص نوشرآ رش ارد ودق

 یسهرب زج نامط نايا نالبند (.هریص یاب ) وب . ردغیص تیاغ . نعهدک
 دور ناماسر داتا یم غ تیام كسار تايه ) برق هک ا
 . راما انب راناکدو ران زج ندشماق ۰ ندزاس رکسع لاثم ارد مزب نکل»
 رلکهفک عر : ردنسهلکسا كعازا یسارو 1 شلوا یک مظعم رهشر

 «قودوزو « وفهقن .حوشمام « اناژ « كاغش ) كناتسسکرچ اشاب رکب یسکبآ

 ناتسعاطو ندنرلهلف ( نانسوات . یاطراسف « ینس « یاقوتاخ « یاقتلو»
 یدن ا رکسع هدیزک ردق كبب قرق ند ( دوم ناطلس لاخاش ) یک اح
 هغازا هليا هبارا یامهم هلخ ندهلکساو . یدنا شمروتک هارآ كم

 قرهمر.دجا زوک بوریک هنسرتم هملق نیماسم تازغ هلج . رایدروتک



 ۱۳ تعرع هنسازغ قازا ندنناعل ابا

 KIER ویو )یو )یو ویو )و )جو جو جو هجوم بوم )۰2 )926 )۰9 )9۵ )زک یوک دیو و

 .تکرح قرهلبتآ تلحر پوط هدرهظ تقو بولکید هریدنالق هبیهاشداب

 . كدا

~~ 

 تع نع هنسانغ قازا ندا اانا

 نوا م یدانآ تشم داد عیار ناخ دا ق یبس كنساغ قازا

 بوبلاق یرارارق كراقك هلج هدکدلک هنتداعس ٌهناتسا رظمو روصنم بولا
 ناوار ذة نازخ هڪ نوجا حلص د دحج . یدالشاب کلک رایحابا ندف رطیه ۱

 ا ۱ ندرازیطلام هداس . رابدلبا مدقت نارک یایادهو

 ددع توشوا گراد یک ها كس نوجما كمورو هنب رارزوا

 نکیا شال رضاح یقس لا بوط ءاز حوا قرار روا
 مع هاشداب عیار ناخ دا ناطلس هحینق وطنم « رده هللاو رد دیعلا » :

 هینامع دالب بوریدلاق شاب یکرس تفه ردژا رافک نوتب ءرکوب . یداوا
 قازآ و م رق راسور نالتدوفسوم از ینا ال

 ناخ میهاربا ناطلس یاخ می رق ینوب . یدراشمالشاب هتراغو بہن یتسحاو
 . رابدتنا نبع ضامعا هدهسیدتسا ضرع هباشاب یطصم هرق مظعاردص هلا ۲

 همظعاردص بوبالشاب کا ولغلوق هرکوص ندنتافو دلدارناطلس هکنوج
 ضس هناحر هی کف «زاوف رقس فرو فو ۶ ادوار لاا طفس

 البتسا یتسهعلق قازا یزاسور قازق هداشئاوب . یدلو هدنسوززا ۴
 كمظعاریزو هلبا یاخیرق ءشمتا را رقراد هرافک ك ناک شمع هلریبا "

 .یللا زو راقازق هتسوا هنب . یدنا شمتک ندلا هعلق لزوکوا هلبسالب یلاها

 « راشمتا تراغو بصغ ییرایگ راحت كرها كاروانش هدهاس رحم هلا هقلاش

 ردیلاحوب لدم تما .یدراشمقب بوقاب یلایصقو دالب کهدنفارطا لزکدهرق
 رایشابجومق راذکتحیاصم هنیراتلاا یلیامورهلج هدکدتبا سکع هربصم تلود

 ,یجروکهجوق فرصتم هنلیا یزوا ادتبا .یدتیک رافیرشطخ بوللوا نییمت



 یبهمانتحایس یلحایلوا ۱۷

NIIDEM KBD DDE BIE96 کوک  ( NIE NIEیو یک  KEKE KK KEI RIE 

 اا وا طا ازز بسم طابا ۔ردعما بارت یعازاف نوتءرک
 رد راغاطابا[ یفرط لامثكنهعلق . راردبا ربصت (قاق) هیوک وب . ردراو

 . ردراغاط ولوا . رک بوبازوا یرلغاطو راک ندک هغازآ ندزکدهرف

 هدن راوح هدنحا ۰ ردشمقبح ندنلا سدنهم سهام تولوا دی تاغ هعلق

  هداز مد زوا یسارو ۰ رالشبق یرابکو نوبق اتم وق عاش کا

  هدننکح یغاحنس (امط ) هدنلاا هفک هرزوا یرب رج كناشاب ناغع

 ردق كيبچوا . رر و رشع هلیجوا هیرح یعوق ( هکافش ) . ردقلادووبو
 كم هدنجا هکردراو یناملرپ لوس یلویقرب كنهعاق ۰ ردرایصاع یلقلق عیطم

 كزکدهرق .ردنیما ندراک زور زکس . رارااب بونالغاب هليا ثابی رب یک ہرا
 هدناملوب ندکسا .. (هوولقلاب) رکم . ردقوب نامل هلو هدنناح ربچیه

 .هدههعلق نوحکنآ . زدناامت یرافدصالاح ۰ شمراقبج وخا عونرب

 كاب ی بولوا زادنا رکنا هنامل وب راسور هتسره الاح . رارید ( ناکمهوک )

 مهرتو ریمعت هعاق وب رک . ریراقیچ یرلفدص ونا كردبا قلصاوغ اورپو
 یرارد راتنسکرحو هزابآ هسنوقلوفو هناخهج لکم هنجحما قرهنوا

 . . را (یاغون) نالوا هدناتسکرج هکنوج . ردلمسمآ كمناتلابا داقنموعیطم

 ۳ . رولوا لصاح لیموک میظع . راراتاص بوروتک هیاروب ییراعاتم یخد
  زادنارکلهداروب هلیساغآ یرحیکب هینوکبقح . ردمیظع نایلرب صانم یاج
 هاسسرحم یور . یدلوا ناباع نواه یاعود ندو هرق نکردا تمأقا

 هشنامل ايا هدرهظتقو . یدالشاب هحوع بولوا نع هلا یتشک نابدا

 كرلهحراپ نالوا هدورک . وابدا تساقا نوک, چوا . رایدنآ رکنل بولک

 تودک هلبساغا هینوک ربقح . یدنالوص رابتشک نوک چوا . نایدلک یسهفاک

 ریقح زکلای هرکوسص . كدربو اباده یلک , یئزج بوشولوب لیا ماقمناق
  همیخ ر هریقح . مددلبا سو یتسد بوراو هباشاب ناسح ید مضع+ رادرمس

 بوداقاما هنسهصضر نوردنا ندّوم . یدروس ناسحا سشسشخو تانعل وب

 هدردشاب حایصلالع ۰ یدتسا راوس هنسهغردق كناغا یو یسادختک
5 

a 



۲ E hE E تا 4 e GE i EC FRSC 
AC و TP NNT 

E Daا  

 بودیا ارشو عیب نکل ۰ ردراو شد رلنایسل هڪ ادعام نورا

 هلهجووب جنا هملق راناسلوب هدرب . ردرانوب نالاق هدرطاخ نکرلپا طالتخا
 . ردناتصقص روط هحهل ازک :6ردرهحهل لکتشم تباف 5نوخ . رلسهک "

 تبحاصم هلیموق هزابآ هک كرک مدآ دلقم « دبشر « بیت « عبطلاک ز تیاغ
 هک ا .ردمزال كلن هجشور نداره فرا زارا ماع حایس اما هدیا

 ۴د هکنوج . هللوا تحار هدنتحایس بول ینکجهک ررضو عفن هود نک
 یراناسل ضعم نوجا اند تنوعم . ردشلروس « مهل وقع ردق ىلع سالا

 بولو حاجتو تاج یشک هدتبرغ راد . ردعورشمو لوقعم كمرکوا
 . رولوا- لصاو هتمالس

 هليا ارد هبرغ بناح بوقلاق ندننامل ( یساتوق ) نانلوا ربرحت هدالا
 . كدلك هتنام (هبانآ ) كردک نوکییا

 یجوجأمو جوجأیدس هلا ا ننرقلاوذ روا هبان فصو ۱

 طظح ندنراکشودص . فا اوه هات ۰ شمارعوا هلو ی ان

 ۀدیشارت كنس یهعلقوب هدنرزوا عساو هتشپ رب هدنرانک كزكد هرق بودبا
 هنلا قابا یهدنسهناخناوسد كاننصاخ یارس بودا انب لکشلا شخ مهیا الح

 نوعکدنانیزت لرهەشودااقعو قدس .دعرزودارمز - توفاو لا

 یرلهرکوص . ردروطّسم هدخشراوتهاهخ ووډ ..راربد (یابان [یابرهوک علف )
 . شلوا رومعم اسا تشه بولوا.یراوقرادو هاگتح لاو وک

 هراب زوبیدب راسو نازاق « لدشه ۰ یدادو قارع كرون زوم هک وط

 هسرزواناخ ( نتمطخ رط ) قهدهرق تقو یبدتاا تامو تارخ یرازپش

 یسهملق هدنادم قحنآ : شما فا وخ یتوراو ةدكتسهملق هان و رک

 (اشاب دحا لدک) یمظعا ریزو كنلو دیزیاب ناطلس و . ردشلاق
Rrیهعلقو یارک لاثم ارد نکر لک هنحتف كنسەعلق هثک هلا نواه یامتود  

 هلرا کرج هلیاراهزبآ هعلق . شموق رکسع هنجما بولآ ندنلا رابازیونج
 شنوا عقاو هدنرزوا اقر ندا هدابرد بل هدنورون کهدنرزوا یدودح

 اقرب قو . ردقو هسمک هدلاحییدمش هدنجا نکل . ردهعلق ر ناتم تاغ
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 یس همانتحایس یلجایلوا ۱۱۰

 هاورد زا هرس یف جاخو اود دوبهروا یورد زا هرس

 کیداس نم  مزوک ماج: ٠ نیسرلیهن نس مریاس نب
 یوز هوحسا هوزو واو یوز هوحوزا سرا تقزس ارس

 مرو هلبوس هن كسمرو ها اص نیس رایوسنوع هلو ( فک اک ) اک

 ا واوا یوم هر رشا

 ردقوب كلقعكنس اما نيسریلیب نس ككيدليوسكنس مملب ن

 بحسرس حوق نسوا شتزجتا مرد زس کا ٦ ٠ نشلدا یعوا کجا
 ردقزاب هکب همتجنا . یهللاو مملیب یشر,  نوجیقح یاقولخونمادخ-
 مرق و هطص) باحس یرشس هلمآ سر شن رحم آ نوحتسوا رفا هربس

 مربب هطصپ مرهدک ردجآ منراق هژابآ یمللاوو  مرویلیوس "یش نب ای

 ا هشدص ناسل

 یا  اغوا ۰ یلبا. نوق وشآ . یلپ کش قوت . هو

۹ ۸ ۷ 5 6 ۳ ۲ ۱ 

 هج . رماوهجب نږ .هف ._یزی. ها اس .وزاووت وزو . وز

 دومزآ . دروغو. ران ,,؛وض ۰ تا كجا ۲۳ ۲۴

 تا ویا تو و را وا ى دوس

 هتک قلاق.. روتوا لک زوط هناتک جا . موزوا
 هکوس عون هکس کیو وچکس هغافس  هواسغتشووس  نکیربس هوکیس
 زرهدکهوا ۱ |هدیکهوا لک مر ەدیکر او مشيا ناسردک هبهرن مردک
 غونکش هلیجو شا دی رو دک

 زرهدیک هفلزسرخ یدباییزمس زوموط كدي زوموط رب زکیدلواه
 هدغ هکش هلن

 زکیدنک ههو



 هزابا بیگ و بیرغ ناسل 4۰۹

 ووک یو  SIE ۱992 KI NIE SIE RNS KSIجوک )یک و sD NIE XSI 2)و  NIE (926 XSI SIE SDE)و9< <)

 . راردموق كينوا . راو یرلکب هدالرانوب  یسچ خا تربشع
 . ردعجش موق زویشب كيیدب . راو یرلکب -- بلسب تربشع
 ردراویرلکبهدرب بولوا موق رار كس وا تنم هبلکم تربشع

 . ردموق ددعكس .راو یرلکب - اغس یاو تربشع

 زتسرخ .ردفیعض موقزوب زکس هلح . راو یرلکب -- سرغاب تربشع
 ردرااکد

 . ردراو یرلکب هدر, بولوا موق زویشب - شیرقالا تریشع
 : ردمدآ كسحوا 4ل> . ردراو مع لک جم سروفامح تربشع

 .ردرزا رداپلبا را تب کنج ا اما
 : ا كس ترد هلح . ردراو یرلک دم شراحاب تربشع

 دلرلت مشع یصاع نالوا یک اس هدغاط ددع نوا نالوا ربرح هدالابوب
 . رانمهکه ننام یراهزانآ .هلکسا نالوا هدیلیغشا یسیرب چیه

 رشک ددع شیرک كسوف 3ا نالوا هدرح لحاسو هدعاط

 . یدلوا ماع هداروب

 هژابا بیو بیرغ ناسل

 وز ابژ اع اڑ اق ابوخ ا اضآ او قا
NS ES OR ۷ ۹ ٥ 4 ۳ ۲ ۱ 

 | . اوز او اوز ق

۱۲ ۱۱ 
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 .لقوا ردالبا هلاما هدو -- یوتوا یوا هلا هلاما س یاو

 قلاق وولوا : تا لک

 شېرا یوزوچم وزوا ماجکس شرحا باجس شیدا نیجموا
 "نالغو(تلس زمتک نوح مک تروع مردک نالغوا و



 یسهمانتحایس یلچایلوا ۱۰۸
BIE رک یک نیو یو IERIE BIK KDE DIE DE NIE NIE او 

 رل قافر هوا نوا . ردهدههروا یرافاحوا . ردراو یرلوا یلوتروا ده

 طفح یراناوبح هلج ۰ ردراراب زآ تح لاثم هعلق یسهعیرا بناوج بودا
 هزابآ عم . رارلکب تبون هليا یراباک لاثم نالسرا ردقهحاص هحیک بودا

 ندنرلربرب .ردهدنسهرآ رانامروا یرلواهلج اربز . ردونیرللاح كراتیشع
 رانو .ردفانوف رب ی ادوات یک رس هناژ هلا یوق یسانوفو . رلردبا فوخ

 لا ناما هتنامل رانو هدسکرح « هک رخ رانو . رایلس هد یناسل سکرج
 . رارربتک عاتم

 زمکیدلکهحراو هنباح هشافات ندلحوب . یدلوا ما یالو هزابا هدلحوب

 هلق یرلوا كنيراهبرق هج بولوا هدایردبل ایارس راتریشع زمکیدتا اشاعو
 یارو ن مرغ ناف رشد ندا هش ردرظاف هکد عرف ها

 شی ةد ی ج ندقان وق قرف كتىراد مزابآ هحناک هنتربشع
 . رولوا قانوق

 هلبا سکرح یسهلج . راو یمیظع ِ قرف هدنرب قانوف قرف كرابدوب
 ل هنر او روک رو او ا و بوک نیراعاط مدارا مراآ
 . ردلکد مولعم طقف . رارید ردیوکه راپ كيب کیا . ردرلالاب هوک ددع شمت
 یش یک رشعو ینالوصح هاو غاب راسو جارخ < . مدمزک ی راغاط

 یناسنالهسید رفاک هنیرایدنک . راردموق یتابویتاط كيب زوب هجا .رلنمریو
 یرلفدلوا باتک لهارانو .راروس تودیاظحهلهسید ناملسم . رلردبا لتقف

 هناماسمبویموس یرفاک ربار هلکنوب ۰ ردرالکد هدهرزوا بهذم رب چیه یک

 یرادادحا . رارولوا دحوم .نموم تاغ راهسلک همالسا . راررو ناخ

 نالوا یحاص هلکبسا هدرحم لحاس رانوب . رد ( یزابع) ندشبرف لئاف
 ۰ رد رلهزاب 1

 یربشع هزابا نالو هدرلغاط

 یصاع كس ید و راو یرلکب . ردسرق ا ی تو تقع

 راردموف



 ۰ ی

 ۸ ۷ رلتربشع رومعم یهدنالو ه زابا

 . تناح بولا یراناوح هزابآ چ اقرب هن ید ندارو . ردلکد نکم قمزاب

 . .قدراو هت رشم لا. كد نوک کا هرغ

 .همدآ ردق كس یبا بولوا یبرب هدالرانو ب لیغشآ تربشع فاصوا
 . راقروق ندنربش داران و هزابآ هلج-. ردموق یلقم رمرخ اما , لر دکلام
 هنسلکسا . ردراوهعلق ناربورب یخدهدنوب . راردعیحشو ردامتباغ هکنوج

 قحا. رازمات هدشفانا .یکقوخ 2 نا راک
 .هعاع بودک قانوقر هن هرغ :ندارو ۰ ردرادلوصحم یراغاط اما ۰ ردرب
 . قدراو هنسهب رف

 رومعمرب هرجا غاط . ردمبات هبیلیفشآ هیرق وب - هماع ةیرق فاصوا
 دحسم هدر هدازو : زفزاو الیه ند رامزابآ هر را

 .راردیا كنج هلیاسکرچ رابره .زدمفاسم قانوقر راد یک رک 9

 . قدراو هنتربشع وصقووص دن وک ا نا

 .. راو یراردام كس چ واو یرلکب رب -- وصقووص تریشع فاصوا
 .ردراویامل قاتنالعا . رد (هنوراح ) یرلهلکسا . ردرلکلام را ا نال

 ندنراغاط سکرچ هکردراو یمیظع رهن رر نمرو دیک هلیمان وص قووص
 ررو ناشن ندنابح بآ . رولوا بصنم هزک د هرق هدلموب بودیا روهظ

 یان قووص هربشع و ندنغیدلوا عفاو دواک زی و هتشلا . ردوصر

 . ,قانوق کیا هرغ فلاح ندنا . ردراو یرامدا محو رادلام .. ولو و

 . قدراو هنتربشع یساتوق بودک

 رکسع كسبیدب یسهلج . ردراو یرلکبرب س یساتوق تریشع فاصوا
 .یلوتروا ریصح شقلوا انب هليا هتحت . رارید ( یساتوق ) هنب راهلکسا . رولوا
 یراکنامط « هفک هدننامل .ردهدراغاط هلاوح هنامل یرایوک .ردرآو رانزخم
 ارشو 2 بوک رایلتآ ندن راد عرف هنا ترشعو را یه . ردقوح

 .یخدیادخ . ردلکدبراص یرارب ارز . ردراو یعوق عیطمو اقنع . راردا

 یسیراد هطصاب هدنراراد هزابا نانلوا ر رح یربغ ندنو . راردیا عرز

 .ندزاس كنموق یساتوقو - رولوا لساتىراد هلک 0 ندهلک رب .رازک ا
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 .قدشولو هلزع رلناراب هع بود افداصت لاا هرابنوا هدن رلهاکسا

 .بوریولاهناما هرانوب ییرلاص اق ضمب ندزعرلاشا . لدتا رلافص ردقایند
 چ وا ندنموق قودوزو وب ناخ یارک یلکنم . قدلاق راکس هلزع رامالغ
 قودوزو هدقدنلوا حتف ناخردژا بوروتوک هتیرفس ناخردژا رکسع كم

 اع ااا مد زورا مک هی الو رک رح یموق

 هدنسهرا كنقودوزوب سکرح لقودوزوب هزابآ . رارد یعوق قودوزوب

 بوصاب ییرکیدکی . ردقانوق چ وا . ردراو دشلپ هوک رب رارید یتا روبوا
 ییا هارد بل هرغ فاح هن ندنقودوزو هزابا . رارالروغوا یرادالوا

 ۱ . قدراو هنرشع شووشرا بودک قاتوف

 هه هرزوا ابق نا ر هدایرد بل - شیووسوا ترشغ فاصوا
 هزم راشادلو زادناكنفوتهلح بولوا فلا ماا هحتکرب .راو یسهعلق بارخ

 بوکهزعاب کب شیووسوا هللا نوبق شب .قدلوا نامهم هدنا بویلوا لفاغ
 .یدخا مارک!

 یسهلح . راراس قوا ندنجاغا جدلا و . راراس یاب ندجاغا موقوب
 هدنراغاط . ردشیووسوا نمرک یسهلکسا .ردموق كىچ وا ریناللوق كنفوت

 « هودرز « ( راصناص - راسکص ) لاثمرومس . لاقح « یلت « ریزنخ « یآ

 . . م ردرلغاط ولوا رولوا یعوواطروق ۰ نغص « یراصوا
 ا یودصر یل ت راک یک یش اط هزاا و کون تبارغ
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 3 رفقا توت هلم هللاد لاتح كانم تح ود مظع رب بو وف هنخجا جافا

 رظن هتتج ندکیلد لوا هجنرلدساف مغز . رلربقارب «رلذ كيلد رب هدندنجوا
 ںی رفا

 - كنیشل ) هزابآ بوریک یسیرآ لاب كيب زوب هج ندکیلد لوا هرکص
 كفودنص هدنمتسوم . راراب لاب هدنسهرا یدوو یراقوتلوق ( كنسەشال

 قلخ ۰ رلراناص بوریداوط هرامولط .یرللاب یللبق یالبق بوجآ ییراقاق
 ندنلاب ءزابآ . رازملیب ینحق اما ۰ رلریل | بولوا هراپ هراپ هيد ردیلاب هزابآ
  هداشاراو تاحمو تار كيب هع هدنراد هزابآ و . ردمزال زارتحا ٹا



 ۱۰ ۵ رلتمشع رومعم ی هدنشالو هژابآ

 (رلهجوس) ردک قانوقچوا یرغوط هبرغ هلا ارد بل هدنداروب . روئلوب
 . قدراو هنترشع

 رادمان هداس ردق كس نوا < یرلکیر هدالرانو س ییربشع رلهحوس

 یبکشا . ردزآ یزاسا نیشذلوا ناتکس یو . ردراو ع ۱ یع

 نامهمهدیوک مان ( هقدواح ) هحکر هداروب .ردلکد مولعم یمسا هدهسیا راو

 شمشس شوکدوس هنکت دو هز . شفا راو یران رکود هتک وا رحم وا

 . هطصپ ۰ رلازو ۰ یراوص لاب ۰ یرلبروج هجلرکوب و یرلتا نوب وق
 . راد لو هدزمتمدخ رامالغ هجرازو ورک ا ۰ ی رخ لش

 هدقدالشغابدنلدرب هبهناخ بحاص زمقفر نالوا ( یساغا هینوک ) حاصلا: ىلع
 ماج :ناخ « رازاب ؛ وشراح السا هدرارادو اریز .یداوآ كنا ناهج

 ِ ردرابوک نهضت ا یر هدن راشاب غاط نام . ردقو

  كنفوت . نوشروف « تورا [ یراش لر اید یه هر و هدلس هس زل هکسا ۰

 یساو كنج تالا یربغوقارنم « ناقلاق « جسلق « كنشف ۰ یاب « قوا

 < نازاق ۰ یرلربمد قاحوا ۰ یساغفو و یزب كلموک « یرانک هقوح < حالا

 يرانش یک نوباص . زوط ۰ ریز رمد قجهحا نازق هجا قاحوا

 و لسع « لسع عمش < نعور « مالع هزک اب راست وز اک

 راربل | یهمزلام ندهرول دم یابشا هدشاقم درهرو لبسع « اودرر

 شوقود شیکد یرلارشوعس . زاواشورغو نوتل | اعطقو الصا هدایردوب
 هنج بودک قانوق کیا هلبا ارد بل هرغ باح ندرلجوسو . ردها
 قدراو هنر مشع

 . ردراو ى هداس كسییاو ی س هيج تربشع فاصوا

 . ربا تفلا نسح هلقاخ هلخ ودنا ثکم ن ۳ چ وا هدنرهاکسا كرانوب

 ربقح . قدلآ رامالغ « رلبراج بوریو زم رلهکو هک < ملک « باوئا ہہ

 هجوت نوک یا هب رغ بناح هنب نوک یجحندرد . مدلآ مالغ هزابا یخد
 . قدراو هنتربشع قودوزو كرهدیا

 . ردراو یمدا كس نواو یی هدالرلنو -- قودوزو تربشع فاصوا

 1 ا ۳



 یا
E ۳19  

A ES 

 ۱:96 )< RIE )< ۱ )یک )یک یک

 هدنلسب «یانو قوا هدنلا « ینامکج هک یلقحاق هدنسهقرا « یلجاص یرلکب

 ۳ لب اقا ادرک هلح یرامادخ . یدا تقی زاهتفر راو. یتلق
 - یالوا نامهم هکر هدنا رزرو ( زافرآ ) تکا , یدما راهزک ا

 . رارید ( شویل ) هدهنسهلکسارب . ردقیجا هکنوج . زامهالشیق رایک هدنناه
 .ردلکساردنن طقف .رولسهناب هدزاب یآ لا قحتآ . زامهالشق راک هدهدنوب
 ِ . ردراو الو ( هشدص ) هدنجا رلعاط مظع هدنلاهش تن وب

 سکرچیهدنناج لاش .ردیتبالو كناشاپ دحا یدیس - یبالو هشدص
 .رارولب حیصف یهجهزابا و هجحسکرچ هلیسح یرلکدریو بولا هلیموق
 راهزابآ وسکر ج ندنرشو روش كرانوب .ردرلرداهم اناوت < حیحش كيب یدب

 ۲ تراز ی روم نامل هرات و وق ( ترآ ) :راردمرزوا ر دخل اماد

 یر ( وفاقاط ) .رلردا تراحت ارور لی عمشو رسا هنس کسا

 ا ا ع نارو ۔راردا ترا هدرانک بوک هلا ناما ید
 یرایوکرومعم هج «یرادناب هوکو ناتسلکنجو ناتستخردو نابابخ هجترانک
 . قدراو هنترمشع ( شماق ) هدقانوق چوا كردا اشاع و ریس

 یوق مش « ردا ردق كس نوا بولوا یرلکیر = یر شناق
 (ترآ )هلتارک رانوب .ردندهابقوت ( اغا دم شماق یلاشاب دمحا كلم ) ۰ ردراو

 بودنا كنج هلیرب یرب هزابآ وب اریز . ردراشما ریسا ییرلکب بوزوب یتموق
 زسرخ . رلربنیک ندزویو بوتاص ریسا قره هلروغوا ییراتروعو دالوا
 یرهیوا نوما كنوب . رولماص تخدبو موش هدنرظن موقوب مدا نالوا
 یری هدنراغابط شماقوب . رازعریو هدییرازیق یک یراقدموق هنیراسلجم

 ردقوا هدهسراو یسلکسا . رولوا ردق كبشا یره کروا رزوموط

 ندلوبناتسا هدنجا یعوقشماقوب .ردراصاعتاغ تلخ هکنوح .ردلکد كلشبا

 یحاصباسناو دالوا « یرادحسم ۰ ردراو یرلهزابآ هناخشوط هلک ندرصم و

 هیزدو ههلق یرایوک . ردفیطل تیا یساوهو بآ . ردقوچ یراناماسم
 یراربرازاب هدنراشاب هلکسا هدهسیا قوب رازابووشراح یخد هدرلنوب . ردرطان



 ۱۰۳ راتربهع روم ید الو هژابآ

 یوکرب یلهحیغایو یلغاب رظان هارد هلبمان ( هفوخ ) هدغاط . رارید ( رقاق )

 هوس ) هارهدک هلا ارد با هنر ط تبع قانوف جوا هدنداروب . ردراو

 . كدلك هسدودح ق ( رلادناح

 ش نوا . ردراو یراوک فش یعرکب - ی2 رانا اوت
 . نارید ( ادناح ) هتنامل . ردراو یرلکب هجوربا بولوا كلام هرکسع كم

 كنیراسکر چ (حوشمام) یمەقرآ كنيراغاط كنهلیقوب . زامیالتیق رایگ
 ( راک )بودیک قانوقرب هليا ارد بل هبضبناج هنب ندرلادناجوب .ردیتالو
 ما قدراو رع

 ندارق هراب شم هکردتالورب رادلوصح یلاثم مرا غاب - ینربشع رای
 :ردراو یرلکب هدرن بواوا كلام هرکبع زادنا كشر دق فا ا کم
 هکراویمیظعربنرب هدنمان ( ول )اما .رددیذلو فطل لاثم تاح با یراوص

 . رولوا بصنم هزکدهرق هدلحون بولک یرب ندزربلآ هوک ر نوب ۰ درک ایک
 .ردررب نما رانا راک یر شف ود یر نکا

 رریو رلهویم ییادخ نوک انوک یناج ییا هلرنوب هجنلک هلو ندنموقرابک

 . ردیلنآ ینوچ بولوا یرکسعكیب نوا كراکوب .ردنیزم ها ارالد راجشا
 هده رقرب مان ( هفواح ) هدریشعو . ردرلز سرخ رادلام تاغ , ردموق ولوا

 نوبق نوا هنمراشادلوب . قداوا نامهم هدنسهناخ كنهژاآ رب مان ( هحریز )

 رل ( هطصب ) ۰ ( رخ لیش) « ( كابزس ) . یدهلبا تفایض بوی الزاعوب
 (ترآ ) ردک هقرط برش ههتوا قانوف یبا ندارو . لسا لواتت
 ۱ . كدلک هننشع

 عیحش « رداهب ردق رانوا اما . ردقوج ندنموق رای ج قو تا

 تاخ یرارزنخ رار دص (ایورز ز . زدرا ی را ان قف
 بودا دن ر همدا نارمل روت نک ره ی

 هدالرلنوب .راردکلام همدآ ردق كيب زوتوا بولوا موقرب یلزوس غاص . رازلک

 یمرکی هليا هزابآ رووانزآ حالسرپ ردق یللا  قرق هک یدبا راو یرلکپ رب
  یدسا مظىت ود «زکیدلک اقص » هو تورتک كف نع چواو نوف ۱
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 یمس همانتحایس یلجایلوا ۱۰

DEDIهوم یم یوم وج وم و موم مج وب و موج و موم مجمع  

 یشنلم ندکزالو ینهفاط زال .رربو فراک رم خروج « هیفذال هدوا

 .رر و یراغاط هوسک یسبطسو ردارب . ردبعیلصا كنموق زال < رولوا

 . یتیالو هزاآوب یخد هیزابعو راردندشیرق هدراسکرج نوجا كنو

 ا ا دو لتا زامزاا ی هدنراتک. رکو رف هدد وا ندنکیدرو

 .ردندخیرق لئاق یدادحا كنموق هزابآ نوحاكن |. رلردبا نادابا و رومعم

 یرلبرع سک « یرابرع نامع ۰ رادووانرا «رازال . راهزاا . راسکرج
 . هللادنع معلا ۰ ردرایشیرف یرادالوا یشادنرف هلم

 ردبا ناس یرلت ربشع رومعم نالوا هد الو هزابا

 كنبرت ( هشاف ) هکنوچ . راریشهیوس هدهطرکم  یتریشع راچاج
 ااو رک تس نوا . راو یرهداز كم . ردناتسلرکم قرص قرط یزو

 . رازدموقرب رداهبو یعارح . ردلکد هدیهذمر یبه . راردکلام .هرکسع

 یا «قوا یک برع یراحالس .ردقوح یرلاودرز « یراقدنف < یرازوج

 یرلهاکسا رنا یرلربلد زابهش «یرلهداس ر هدهسیازآ یرلولت | ۰ ردهرحو

 لنم روحوا ندنوزپ رط ۰ رد ( رارداقال ) هدهفاسم قانوق کیا هد غ

 E هلق 3 نمهبهلشبق ر از رو هک سا مظع

 هسریلیدک هلا ۱ ارڊ بل یضوط هنفرط برع ندارو . رهسا هرزوا تدش

 . رووا فداصت هنسهرق ( لافخ ) هدندودح یتریشع ( نالرا )

 ا ا تام لا هوا رق كن وا یرسع نالرآ
eردهلکسا شاب هکرد ( افحال) یسلکسا . ردراو یرلکب لداع «ی  . 

 اصر تم نا یل قلا ناو هکر و
 .قدراو هنتربشع (رلادناح) كردکق انوق ییا هبرغ بناج هنب هداروب .زالوا

 .هزاآ حبخ بولوا موق رداہب ردق كسب شب نوا س ینریشع رلادناج
 هيرا هک ا . رارید ( یرلادناج غاط ) هرانو . ردراو یرلکب . ردرانوب



 ۱۰ ماوتا نالو لسات ندنماوقا راتات "

 شزوکكارعارب ءاطخ همهلا لبجوب نوکرب . یدنلوا هبحوت هب همهلالبج
 لبج قرهلواصاصق هدکدتنا اوکش توک هقوراف روضح ینارعا .یدراقیج

 . یدلبا باما قلراقح یزوک كنهمهلا
 بول | یتقلخ رتاشع هل هحکوا قراقروف ندنسومان همهلا ل نامه

 . تسیا هاکرارقرب بوراو هلارق لقرح هدهک اطنا هبرنارناح ردارب ترد

 تل همهلا لح :یدردشارز یورو ینراقاط لا هاش مو نوا
 یحاصتوق لبج هداروب .رارید یرهش هیلبج الاح کردیا انب رهثرپ هدایرد

 دلو نب دلاخ هرزوا . رالشاب کما تراغ یرافرط هسدمو ماش قرهلوا
 بویمهدیا رارق هدهیلبج لبجقترا .یلیدبا هلاوحینارضح دوسا نا دادقم
 یشیرق رانو . ردنا رارق هدنراغاط ابنولوا «راجاق هنمراید ایناسا هلرایک

 . شرق ) هرانوو ( یغناط شیرق ) هراغاط یراقدلوا نک اس ندنراقدلوا
 ۰ دووانرآ قردربدشب راق هالند كنرف هدیرانآاسل . رارد ( یدووانرا

 ؛یررعش . ردراموق لجاض یک رابع هدرادووانرا .راردا ثادحا یتاسل

 هکردندبیع یلصا كنموق دووانزا نوحکنا . یک یرلهزاغا برع یراکرت

 . لرد زدشلوا دنس ابا ۔ رانا دوق ناهلا تو ل
 هبنولد هلا هنولوا . ردرلشلوا درع تاق یا I ةا یدالوا

 یلهحهل برع  نوللار سا .رارولوا یک اس هدنراغاط ( تاقود ) یهدنسزا

 یرلترضح دلو ن دلاخ نلک هسرزوا كنهمهلا لبح .ردرادووانرا یلحاص

 رهروتک هزاشبودیا دنب یییطو یلاوم یلغوا كنوسک ۰ ینرع یددارب
 یط هدیط ۰ ردبا كلم هی ربع شک یک تورو درو هدنلوح دادغب

 . رولوا كلم هسرادد نام برع یسمع .رولوا كلم هنسهابق

 داخ هلی راقحاولو عباوت یزابع « قزال یرارباربناجرداربو وسک اما
 نکل . رلریلک هبهینعتطق نداروا « هنیرهش هینوق بوجاق ندنلا كدیاو نب
 یکجهیروب هرزوا لوبناتسا كنايفس یا نبا هیواعم ندرلهوما قلارآ وا

 زکدءرق :قزلوا راوش هراش وتم ا زار یا زهرا

 . رارتسیا صانم یاحرب بوراو ه ( ناوانب ) یروفکت نوزپرط هدنلحاس
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 یمهمانتحایس یلچایلوا | ۳

 «نیتال . برص ۰ هقشودود « كيدنو ( زیکتروب ) لاقتروب ۰ زیونج « هبنارف
 . نابلاط « ناروئول « تاورخ « راغلب

 قرهجاق یدرد ندندالوا رهحونم - : ماوقا نالوا لصاح ندمج

 ( داجام) هدنررلکدتبالاوس هيد« ؟زکسمیکزس » .راشما نطوت هدنناج یرکا
 یعوق راحام یرامسا قرهلوا طاغ ندراحام ۰ ردراشعد ندا ترد ین
 . ردشلاق

 کس ۰ یراحم لدرا ء زاعامروا : ردراموق ردق شب نوا راتوب

 ی وقارق « توط « لوروق < هح « هل « قاشوداح « زاس

 راس یالفا . رو واتسا نیرو 4 وقموف کیا نوا راسور

 «نشط « هرتلکنا  هحیع « هقراجاد « زقراقود « كتنملف ء جوسا « هج ريص

 . قانشو « رام .تاورخ « هسنارف

 كنر اکنر ردققرق هدرصم ؛ریزج ندبرع موق نالوا لئاق فرشا اما

 « وفا ۰ شک ارم « ساف ۰ یرفم : ردرلنوش هکر دشلک هلوصح ماوقا

 « یکسن هفب * یتنامریق ۰ یجوق ۰ یادوس « یناوسا ۰ ناق لحبج ۰ ونروبیام

 ن« یهود ۰ یولع ۰ یفالک ۰ شبح ۰ یجثز ۰ یون ۰ یربرب ۰ یجتوم
 هیدایونام ۰ یرابرع هنیدمونکم ؛یرابرع یلاوم «یرابرع دادفب ؛یرابرع
 یمشاه كشب رق نکل . ردهبق شعلا كببچوا نابرع هل یلصاح « یرلبرع

 مجملاو برعلادیس نالوا تلخ هنیوربآ ناکمونوکوب ندنسهلیلج “لبق مان
 یهتنم هاو ماس «ماح ندحون دالوا یدادجا كراموق نالوا رک ذو . ردشک

 روح قدس ناتو قروهق یادیا كسوف ال همت  رولوا
 .(هش) ندشیرق لئاسق هدقوراف ترضخ تفالخ ارظن ههقوئوم تباور
 :یربس قارع بولوا رادتقالایوق اب یدا راو e تیغ دنا

 بولوا یدالوا شبكنو . یدا فرضتم هشیرات ةکلع ندع نع ۽ یطب

 یدیاوسیک كنیجنچواو برع كنيجنکیا . همهلا ليج ىدا كناغوا كويب
 ا « یدبا راو لغوا چوا هدنمان یط « لاوم ۽ رک ید كنوسکو
 لغوا لوس یکللکب ترشع سار كرمع ترضح هدنکیدتا تافو یرلااب



۰ 

 ۹۹ ماوقا نالو لسانت ندنماوقا راتات

۱9 ۱ XIE 

 هرکصو شمزیدنیا هناتسدنه هنیزوب رب هلیسناهب مدنک یمدآ بانج نوجا
 نامز هحلوف كقحسا نب دمت . ردشمردشلر هلا اوح هدناف رع لبح

 هضرا فارطا قرهلوا لتفص راتات یدالوا نارا و کس قرف هدمدآ

 یور نکردبا ملکت هلا یسرافو یع نال ص مدآ هدننح . ردراشملباع

 یاب رس « یلاربع كرهدا شومارف یی رع ناسل هحدا طوه هضرا «

 ناتسربرب « ناتسشوق الاح ۰ ردشمالشاب ھل وس یراناسل یرد . لقهد

 ردقهنافوط مدا دالوا .رومهزکب هنر رب راناسل نانیوسهدتنالو رلهرقرناسو

 ندنرادالوا ثفاب « ماس « ماح كحول بانج هرکص . ردراشمنک هلراتاسل و

 رع ناسل لیعاسا ترضح . ردشلوا "ادم ناس شو تموم یک

 و ر تاقولحم سانحا : تا ملکت دسیا سه ثكنسرافو

 ادا اما . ردشمهروت نایت هالبا یه ۰ شمشالهقشاب هدرللد قرهلماب

 هع اکا قح بالج هکنوج . ردسیردا ترضح ندا ادس نوک اندک نابمل

 یرافح نالوا لزان هنایو . ید هلا بناک بولا ا مولع كم
 لین رهن هدف بناج كقيتع یبراباتک عیج نافوطلالبق . یدردیا دلج
 طقف .رلرد یرلغاط نوعرف هرلن و الاح .ردشمالفاص هدنیمره لج یربشا

 هرکصندنافوط .رد ( هنهکدیروس ) ندا انبلوا ندنافوط یرانوب . ردطلغ
 ناسا ید قرق زوو راشّما هعلاطم بوراقبج یرلباتکو امدق یامکح

 کرت ناسل ندقحسا نب صیع هرکص . ردراشماب هضرا فارطا بونرکوا
 ردراتات ناسل هک ردشلوا میاش .

 ییافوم « دنس « دنه س : ردرلنوش ماوقا نالو لسانت ندنماوقا راتات «.

 اخ نیچ موق ۰ ناتسدنه تسر شنا قاما ۰ یناطلوم ۰ یناتسرک
 قازوف ۰ رو-فغف ۰ ناخ ٠ راتات دار « لوعوت ۱ لوغوم ٠ كى زوا ٤ مگ ۰

 کز ک « یاتغج « هقبل ۰ كتشه « یاغو « حملق « قوموق هدناتسغاط ‹

 نکرت + مود« یمریا شاب قیچآ « نابداد « داشوش « لرکم « یجروک «
 ؛ ینارق .ینوقمی « ردندیجروک -- وکسم «یدوهب یی یلیئارسا « هطبابق
 ء ایناسا ( ردناسل ییاناو موقییانوا هدرلکنرف نالوا یسهبعشر, كرانوب)



 یمهمانتحایس یلچ الوا ۹۸
RIE RIE DIEدیرک 2 یک )یک یک یک  

 یصاع ارس قرط قرش . رشیراق هزکد هدنسدهرآ هژابا هلا لرکم كرد

  ردیراید كتر دع راحاح هاراهژابا قرط نر ۰ ردیرایوک ناتسارکم

 رللرکم « یرللرکم لازا ندنیداوا ناتسنامرواو ناتسلکنح هدفرطییا

 یناح هشاف و راخروم ضعب . راراتاص هراناک رزان بودیا تقر یرلهزابا

 هکردغانا كنسابرد وقریمد « نالیل « ناورش یکی رلکدید رحم رحم نوحا

 , زدلناط ردق تابحبآ یرهن هشافوم اما اراد رولوا بصنم هزکد مرک

 حلم لاتلع دامضو هکردایرد رب فلاح وع ول نداد د هرق هسا یسایرد نالک

 طقف . ردرب قلقانوق شب نوا یسرا رکو هرق هنا ززحرح . ردحاحا

 ذفنم ندسیمز ریز بورو قابا ندنتلآ یراغاط زربلا ززحرح هکردلاتحا
 فالج روسوب هلینهج قیلتاط «قلیجا نکل . سد ود هزکدهرق قرهلوب

 . ردروصا»

 زکدهرق نوکرب i دتا هحوت هف رط بص كرهدا روسع یاحو

 ۱ یو هاو را تواقک هک

 هژابا راد ینس هزانهش تالو فاصوا

 كنیرایدهزابآ نالوا شلوامقاو هدنلحاس یسیلاشبناج كزکدهرق ایا رس
 هفک هدرب قانوق کیاقرق هدفرطبرخ یدودح رخآ یاج هشاف یمسادتبا

 رد ( یناعث یسهملق اینا ) هدنبرق ( یسهریزج نامط ) هدنمکح ییلابا»
 : روسدیا تیاور هلوش یروم هفحت س هزابا موق عولط یادتا
 . ردشٌعا قلخ هلتتردق دب هدضرا یور یمالسلاهلع مدا یراب بانج

 هلا هدحس کا ىکئالم هله بودا توعد هنع راوح هتناوام تلح -

Eهه سسد سرت قرهلوا ناد زور ندیا و ناطش گلو دما  

 . ردشملبا قلخاتسک هد ( نیط نم هتقلخو راننم یتقلخ ) “شمشقلاق

 كما نيرادلا عيفش یورک یلدا ترضح ندا ترضح "هلالس



 س

 ۹۷ یاح هشاف

 DUDE NEDE NDE NE )وکیوم مک DIE رک جوک EDE NEDE وکیوم HIE DIE یوم یوم یوم یوم یوم )یوم یوم

 ررب . ردهدستلا یکهنکت یسهتحنرب ۰ رواساب هلبا هرابچوا ندنراجاغا قاوق
 یا هدنرا نک كراک روسو رک دطایوف طقف سیا تا
 وا یسهنتروف ارد . ردشلوروا ندنرازاس مصحو شماق هدشلنلاق مدآ

 راززوب یکراطنم هدنسهتتروف زکدهرق رایگوب بویمهرک نجما یک ندراشماق
 هنیرامسا هدرلابردوب ۰ ردراقاق هفرط هنوکرب یکهنکت مولعمان یشاب « یحیق

 قفاوم ندنسهعلق هبنوک هبا رانوب  رارلا مدا زو . رارد ( هلسکنم )

 هلیراک زور هلق ردبا ضیوفت هتزع بانج یزمروما هل بوقلاق هلبا ماا
  هنسهلکسا ( یراقوس ) هدندودج ناسا هن ۰ E خوروج

 هکق دراو هتسهلکسا (هردناح ) كردیا روبع ینآ . ردراو یا .. كدلک

 (هسیواب) ۰ ردراو ینامرکد بارخر و ینامل ( هلکسایرویس ) . ردقوب ینامل

 . نویوق یرانابوچ لرکم هدنجا . ردراو یسهملق ناریو ربو ینایا یساکسا
 نکل . ردقوب ینامل . قدراو هنساکسا ( هار )ل نداروب . رارتالشق یک
 . راردددندودح ناتا حق به هلکسا شوش ۰ راو یسهعلق بارخ مظعرب

 یرایذ ناکرژا هدنمسنوم لوه و درک وا . رقم یار رس
 هدنراغاط . رلرشکد هلیانالغواو زبق بوربتک حالس.«یناوا « زوطءرلارو
 هساوا رکسع ردقابرد ۰ ردراو یرابوک لرکم یصاع رومعم لآ لغاب

 . راو یسلاها زادنا كفو ردقك ىلا قرف , ردا یبقغ تا

 بوک هدهجیک رب نوکر, یبهاکسا شوب نالوا هدهفاسم ليم زوی ندهنوک
 ایا

4" 

 ۰ قدراو هن ( ینا هشاف ) ینو ا ۱

 ردق ليم رب یرارب ضعب . ددرهن رب مساو ردقهنوط وب -- یناج هشاف

 هدنجنا . یلک ردق جالوق نواو زکس یت . ردلیم مراب یحم راط كا . یا ۹

 . راردک هبیراقوب ليم زوب بوزک رایک ندک هتیالو هزاباو هناتسلرکم 3
 ندلوبناتسا . ردشلوا مقاو هدنغاجوب زفروک ر هداه زارو ازکدهرق ۱

 ,ناتسلرکم یبنم .ردیاحو جوار لزکهرق . ردل زویجوا كم ردقءاروب
 رووا ندنغاطیلا یهدنسهزا یاتتمسکیخ یر. ناسعاط ء ناتسجر 5

 نایرج یرغوط هبونج بولوا رهرد نکیرب ندنراغاط هشدص  ندنغاط
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 ثیدب لک . رواوا ینالصاح شورغ شب یونس كنسیضاق , ردبرازال
 قوجر . ردا س یدادش لکشلا حد سم هدارد .بل یسهعاق .شورغ

 ا ا باسو بارخ قره یعاتغ لام نودا التسا ناقازق راهرک
 ردشلوا عقاو هدنرانک كرش ( خوروج ) هعلقوب .

 «ردکع د(یغامرب| ناح ) هکر دطلغ ند« حور یوج» س یره خروج

 هدنفرط برغ كمورضرا ٣ (راصحهرفنیش ) ۰ ( راصح یلیوق هنغاح)
 کیا ءرک ندنجاكنیرهش (دروماب ) كردبا نایرج بولوا عم ندنراغاط

 بوک ندنتلا یراق كنسهعلق دروبا ی ردرلهناخ رومعم یفرط
 ) كرديا اورا ی رلهحابو غاب كراهبصقو هیرق هج هدندودح یالو ( هکزال
 زام وط یروک ۰ نعریو دیک . یشیراق هزکد هرق هدنناب یسهعلق هبن وکو

 ناتسلرکموهنناج قرش یراقوب یشاب ندرهنوب یراقاقزال هح .ردمیظعرهنرب
 كناتسج روکوناتسلرکم كرهروتکح السو تالآ راس «ریمد « زوط هنیدودح

 تراجم بوشکد هلیراربسا هب وو بو . هاسافصم لسعو لسع « ريشه

 راردیا ۲

 خروج ندرب مان ( كرك ) كردبا اشا یرپشو  eنوکرب
 .:قدراو ورد نا کک

 ردیدودح كکب رمان ( اداشوخ ) یسار  Eردنا

 ا قدنا هبحم ر کر ا كيري زدراو یراب وک یلهحاب _ِ روءعم

 کم تا ندنو ییصاح . شدلبا مارنحاو تع هلتسهداز هزب ۱

 هتسهعلق ( هنوک)رهنس كردبا اشا یارق لاش رهش هداپ شمت هدتیالو
 یک زز یساغاهینوک رح . ءادتیک هنوزیرط هلزراقیفر هل نداروا . كدلک

 مدلوا رومأم هنیرفس قازا هلیسهطوا یشاب .
 هزابنوا الوا -- رللزتم زمکیدننا هدشالو هزابا نکردک هسرفس قازا

 .ودع شا لرىقح وو یرحکب زادنا كف و ردق زومح وا ۸ زال

 هدکلرب ئالغ یسروک
 اف نالوا لصاح هدنر راذگب یرپت خوروج رلیموب ناو هک



 ۹٥ هرنوکروس فاصوا
 و یو یوم یوم دم بوم نوک DEDEDE DEDE RDO )یوکجیوک جیوه مع

 نمرکد) ء.قدحا یدیما نابداب هلاش بناح هلا لعالکوتم ندناعبولوا راوس

 . ردمظع نام برق هنوزرط . كدلک هننامل ( یسهرد

 .راربدینامل ( هثوور ) اکو . قرداو هنسهصق ( ةناش) كردک هلامش هن
 هخرطره هکردقلقدنف یرلنامروا هج هدنراشاطو هدنراغاط . ردقات العا

 ۹ هدلک هب ( همروس ) كردک هب ورلبا ندارو . ردروهشم ( یعدنق هناش )»

 یزاغ حتفلاوبا . ردهدنمکح نوزیرط یبارو  هنمروس علق فاصوا
 حتف هلبلا كناشاپ دمحا هداز كسره بولوا یسانب كرامور یمهماق . ردحتف
 . ردراو یثارفنو رادزد « یسضاق قلة | یللا زوم . یسشابوص . ردشلدا

 نامل قاس « راتوط مد العا < نیما ندراکزور ینا « ردقو یناسعا اما

 چوا .ردلکد نیما ردق لوا ندنراراکزور زیداسو یاب نکل . زدراو یمظع

 .هلدنکهنسهبحات ( زونهام )كردیک ورلبا نداروب .ردجاتحم هغثار ریمد ترد

 هکردب واح ینارق ناداآ و روش درا نکلا هک ت نورو ار

 ( لوودرب یف ) هقلاق ندارو . ردناتسدبشح یغالص قتسف ابارس یراغاط
 نداروب .ردوجیج یقاخ عیج . رداربک هيحانرپ عیانهوز رط .كدلک هنسهبصق
 .قدراوهنسهصق ( نابوخ )كردکورابا نداروا . كدلك ه ( هزر ) قرەقلاق

 هله . ردایز لحرب یل هاب « یلغاب هدر لحاس هدنک اخ نزیرط یساروب -
 هنسهعلق هنوک هدورابا نداروب . ردمور هدیمسقر . ردزال اتح قلخ
  قدراوت

 یغاحنس موطابو هدنتلابانوزبرط -- هینوک ٌهعلقنتمو یوقروس فاصوا
 یزج .ردراعت ۵۳ ؛تماعز ۱۳ .ردراویصاخ هجوربآ كنساشاي .ردهدناخاد

 زو زکس هلبرلوهج هرزوا نوناق هدرفس نیح .ردراو یسکبیالا  یششاب
 ناتسل رکماما . رولوا یرکسع كنساشاپ هجورآ هدمدآ زون جوا .رولوا رکسع

 یهعاقوب بوشوا ات هرفسر رازکسعوب هلغلوا دحرس یاهتنا نا "

 هاکرد هطوارپ . ردراو نار هعلق ردق زو ش . یرادزد . رردا هو اع

 .رارلکب تبون زوروبش یرایجابروج هلباینارفن زود زکس «یرابرحیکب یلاع

 وجیجیصاع ریشلیوس هلیجوا هبرح په یراهیحان .رداضق قله یللا زوی



 یمهمانتحایس یلج ایلوا ٤
 REDE (2 BD KEI SDE SDE SIE و2ک ورک Rs IE )یک SIE RoI RSD Rs DE یا SIE )یک جی

 . كلذح و لوا بوقار ا زا دعل هله . ردراو نوط ییزیدلاب

 . رونلوا ناسحا هتهروا . ناو ۰

 بونج فلت اا هنگ ک دال مو ضرا اب یری نالعغوا شوخ

 بودیا عولطندناب كلبج نالوا فورعم هایمان ( یدحسم نالی) هدنفرط

 ههایس یایرد هدنبرق نوزبرط كردبا نابر یراتاتسیو غاب « یاصقو ارق هج

 (نالغواشوخ ) ندناینابوچ لآ هدغاط نالوا یعبنم كرانوب . رولوا بصنم
 لدهدر لزنم ییاو ههفرط بولع كنور ط رشا اد هقاقر هکر ان

 . رلربد ( یرهن نالغوا شوخ ) هلتبسا هنمسا كنحاص هماقوا هدرلنوب
 هدروبیاب ندنوزیرط ۰ رارید ( یغاط یشاب جاغا ) هغاطوب رایلنوژ رط نک
 كجه ندلوب یربغ ندنآ . راو یسوقرب . رارک ندغاطوب رامدآ ندک

 . ردقوب یرللوب

 م حهداروپ لوا ناخ میلس س نوژپرط راک نیطالس هاکتراپز فاسوا
 ۱ هقرب هدو مشط ندنسوق سونغز ندنغلدلوا موخ ص یرلهمرکم هدلا و نکیا

 ردق هناسقط یراناوخ وزج « یراراد هبرت . ردشعلوا نفد هدنجنا:راونارب

 ةيحاص هموحص .رونلوا توالت فیرش متخ جوا هدنرزوا نوک ره, .ریداو
 ردعنصمتباغ یراونارب هق . شعا نوتاخر هفشع لاثم هبودع عیار تارا

 اسم رک یا یا وو هر رو ا دایر قاس

 احلص واملعو قراعم بارا لج بودا افصو قوذ یا جافر هدرهشو

 ردق لع . دالدا اشاعو مس یرهش هرزوا شهدا درد یراتح ناخ هلا

 ع یسادختک كناشاب رم یدک . قدلوا فقاو هللاوحا هح ناکمال»

 ا مدرس نگر رک اخ فالو رسا کا تالحیابا اغا.
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 زمتحایس هنراتنالو ناتسلرکم «ناتسجروک

 حالسرپ هنس را اق ی زال هراب نیک هلا مدا زوب یا ندنوزب رط-



 زر یرلهریسم كنوزب رط
 )26 ۱26 NIE کوک NIE ۱و NIE NIE KS IE NIE NIE کوک ص996 9و

 وارد قرق هکردصوصخ هرایلنوزبرط كل یفوب . راجاق رلهستیا وستود یتشاب
 اما . رولوا یساولقب « یکهروب « یسیخم « یسابروچ ؛یناک . رارربشیپ ینماعط
 .اب یتلاب یساخوب ادتبا . راراباب رلاواط ندنشاط توا عونرب رارید یاس
 :ناغو تم سقفه رک ر سوادا لورد هتشماف ورا روا تورا

 قەل هرکصندقد ر دشا راق هللا هاتس لفلفو ننجراد بوق هدرخ یهصارب

 باح بآ كنوزیرط بوبهشود ندنو تافریو یخ تاقرب هما كاواط
 مدیضقا مرک .امرک ردف تمار نارقود وزا یا نود هر

 :درولوآ کرام بام تجمدا ت اقح کزارب کم نگاهش
 .یوربس هدن راغاب ېچ شرعا نیا فلات سا هه و

 مورضرآ نالوا هدنسهلبق هکردتمکح بیرغ . روئلوب یراجاغا مور زوجو
 .یشیق «راجا ناوغراو ناحشرو لک یساروب تقو ینیدلوا تمایق شبق یرلغاط

 وحیج اما. ردرامدا تسود بیرغو قواخ یسلاها . رداهس تباغ زلوا ۱

 .هحهل هقشاب كراهفثاطوب + رارولوا جو تاغ ااعر نلنید یزلو اتغچو

 . هناحرت + زامالک | هلس قلخ نور رط سفن هکردراو یردرابعو حالطصاو

 : یدنلوا ر رحت یسرب ندنرالمهم رعش كرلاتغجو وجیح . ردجاتحم

 وراقیلاپ ادنوف روءوط وراحنبات نونیراز نوت

 وماخوط سیب اضک .انوط اخوغ هکنیاخا
 :كموقو ندناسلرم هفرط تاغ ننلواالما : رک هلق ناسا ارام اا

 هلرهروتکریسا بوراو هناتسلرکمهیا یرهن ( خروج ) . ردرایجیک یسیژک |
 . ردنایل یلزفروک راتوط ریمد . ردراو یمیظع نامل شوخرب . راردیا راک
 کد رق هسریلیدیک ليم زویچوا هقرط برض . ردهداشک فرط برغ نکل
 : زوابراو هامل تتسهعلق ( هفک-)

 یادم قاوق هدهرمشط ندنسوف سونغز = .یرلهرمسم كنوزب رط

 بوقیچ هیازفحرف لحم لوا ءلیرارکسع یرانوک لیطعت رلاشاپ هلج هکردراو
 یک ت اق چوآ هدنسهتروا ندنغیدلوا نادیمرب عساو تیاغ . رارانموا دیرج

 نوار هدنسالعا ورنا . ردرا شنکید توت هم تر یر قرطتف



 لوات نکیا ماح هکردراو یمهدرخ عونرب كننوتز نوزرط .رولوا یوسز-

 ارد یسامرخنوزبرط .ردصوصخم هرلارو . رزکب هزارک هایس . رونلوام

 تباغ یلکدرکح چوا کیا . رارردنوک تیالوب تیالو بودوروق هدنورف

 . نوکلعل صوصخاب .ردراو یرلکجیچ نوک انوک كنوزیرط . ردهویمرپ ذیذ
 - هشاربولوا كزان یک رمحا درو شملیجا یسهنادره هکرولوا یلفارق عونرب
 ۱ رک رد را رش راو یر یه ردا یل ایف یخ

 . ردذيذل تیاغ یفلاب لافک ۰ ىنلاب رول -- یراحودم كن راقلاب
 « ینلاب یرعوقصوا ۰ ینلاب رولق « ینلاب رکت یلشاب یزهرق هدایز ندشیراقرب
 . یرلکدشود هسرزوا كرلزال هدازندنسه كرلن واما .ردراقلاب ولرد كساهد

 هدننس قلابوب « ینلاب یسپاخیرلکدتبا لادجوكنج هدنقحیسارشو عیب
 ادن هلهجو وش یرللالد . رلرید ید ینلاب یس نوجا ینیدلوا یهاظ
 سند روخ ند نوز هتاغح یسا نورتخوم یا نورتخوم یا ) رلردا

 تاموا یا نوماپ هلاهراشپا پولق ی خا نورق هتغل یا یشارط اداب روماص

 هرکرب راو یرلوروب ندنجاغا روم انوکرب . رلررعغاب هید ( نوماپ هلا تحت

 یلامریص كزان هد (رب و یسیاخ همارقامرب هلغوموج احخآ ) هجروا وص
 راضعب نکردک قرهقا ینوص كغلاب . راردیا راتفر بویوق یتلاب هرلهمرقم

 قوجوالبرب هنیوص . نسریدیقآ نیوص كغلاب هریب » بوییجآ هنقیدق آ كيوص
 : رارایوس هدیاساوش . راردنا هفطل هد « اناصلاص-

 زومولا زود اجخآ . .زعرب ردنازو ارط
 زوهولاخ یرولوا هج هسالوا قولا یساخ

 : یصاوخ ۰ یلاکشا ۰ یعفت كنيس
 یعفن . رد هجنیمیسو هجالسح هجرومو هجا ردق شی راقرب قلاب وب

 یسهحاب ءوق كمدا ندا لوانت ندنو ماودرب نوک یدب هکردهدهبنصوا

 قلا هدشاعط . ردمضهلا عي رسو یوقم تاغ . ردنا دیازت دلاقوف-

 هتکلهتتسخ یرغا . نعرو نرارخ ههدبا لواتت :ندشدل وا یسحار

 كنغلاب یسپاخ هسلوا نایچو نالبب هدوارب . رولوب افش هسی مدا نالوا التبم



 ۹۹ یابورشمو تالوک امو یبانص كنوز رط

 یا را رد رک یر
 توده رقو ناتنسکرح ەن د قازاق ی

 .یسبجندرد . راریک كلب « هلود  شوطنوقو هجارف هقوچ . راردیا تراجت
 یسجنشب : راریک تملخ صاغوو هجارف هقوج سهل هک ردعیانص لها
 « راولش « نارابوق ربمد صوصخ هنیراپدنک یراسابل هک ردیراجیک زکد هرق
 راک بودبا ترا هدارد یور قردراص ر تاک هاوو

 هلتیمومع یراغاب هبتزوب كرهشوب اریز ۰ ردرلناوجتابو نابغاب یسیحتلا . راردبا
 .ردراهابو غاب ردقكبرب زوتوا هرزوا ینرداوا دیقم هداحس یعوم هکر دغا

 . راروسكي ییلاب رایلنوزپ رط هکنوچ . ردیرایجوآ قلاب یسجتدب
 .یک یترابجتویق كنوز رط هدایند -- نوزب رط ةروہشم میانص فاصوا

 هدنتوابص ماع بوغوط هداروب لوا ملس یتح . ردقو نار هر وا

 کس هدنوزبرط هنمسا ناخ دیزاب یرلرد و شعا لیصحت ینملع قاجناشنرز

 راهتشا یراحم وو یرندنامزوا هتشیا . مدروک ییاکسوب رب دم یقه اف

 < رادغ ۰ جیلق ۰ نادبالک « نادروسحم « یرلهمشر تا ان 5 و
 یغاحم ولغوا روغ روغ . زملون هدراد هقنشب لثم هکراراشبا یرلقاجم ییشا

 هک راراپاهطااب سنج رب هلیمان یسهطلاب نوزبرط . راراشبا راقاجم روهشم هلیمان
 یراکفدص نالوا بوغمو حودم تاق . ردقوب یسهاشن هدراراد راس
 . راقبح ندناتسدنه هدر « ندارو رب تاود < نادکر .هفودنص « هتختشس

 ءربش قاف انروط كنب رلغاط زو -- یابورشمو تالوک ام كنوزیرط
 ةرعرش قلتم . ضر و را الصا هدا شون هکرولوا فل تاغ یروکنا

 صولا رع یر وم ندننالوک امر رووا ددل تعم ا ینالعرف

 ؛ یسالا بونبس « یدومرآ ینالک ۰ یدومرآ كب < یدو نا را

 .نادا . رولوا سفن تاغ یعوزوا كنرف . یوزوا کلم « یوزوا قمان

 هد یال زان ی لثم هکرولوا اقوا روا .ردراو یریجثا عونرب رارید یربجثا
 . زاعلوب هلم

 ورد یدب . ردروه شم هدفرطره ینوتیز « یدان « ینروط « ینومل
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DENIED RIEوجه مصر موج صم  DEDEDEص6 صد ص6  KOK NIK NEK KEKهک )فک هک  

 هتفح (یاج اتاب ردنکسا) : ردفطل اعرب اک € اچ رام یغاشا)
 یادیم رفاک هابسهلحم هعج کی ( یماج رفاک) . ردماج ر حرفم تياغو

 زویکیا E ( یا یارس رونک )۰ ردماخر اوه شوخ ادا

 . ردراو ید یرلماح یارس صاخ ردق شرق رق

 ا یسددم زک لا كنم رابشراح ب یدیشراح تلنوزفا برط رب
 تاق تاق هدایرد بلو هدنساذح كنوناق رانو. ردفانصا هرمشط یهدنسوناق

 راحل دا کردار قاع سا کرک رم اجد
 ندفانعاره هدراصح هتروا . ردراناکرزاب متحو راقو لهاو عنمو رادلام

 . رارید رازاب كحوک هکردراو ر اناکد ردق ناسکس نا رولت

 ۲ هیادک و یاب عیه ینرامکحتفلاوبا هدراصحهتروا -- یرلترام كنوزبرط

 هدنوزب رطبولوا هدنلاصتا كنعماح ینرامعهنوتاخ . ردلوذسم یتمعن لاسوهام

 هبهدنورو هدننآ . راو لک امو طم هدقرط هلق كسماج . ردقو یرظن

 ککا ض اسب و ات نوچ ترا . راو یلورف ككا ر ۰ ردلودسم یتمعل

 نوا یلتفح هریخذ . راردبا لذب هنسهقزتم عماج بودیا خبط هدنآ
 لک امرم ورا لیصتم هنیطم < ردلامالام لیت هک ردراو یمنظع رالکر
 رر هالط یزلتقو هلیوا و حابص نوک ره . ردصوصخم هملع بلاط هک ردراو

 .عیزوتیت «هدرز ۰ والپ یسجیکهم .رلرریو هزاپ نان ررب هلا بروچ ساط
 . ردهلو فقاو طرش هلاءاشامیا . راردا

 . كنساوهوبآ نیفملوب هدسماخ ملقا س یور كنر كنسلاها نوزبرط
 ی « لئام هشون و شع بولوا ج ره لهاو قود لها یتاخ هح ندنتفاطل

 ترم یرلبور كنر بولوا رل هسک ناقداص ناقشاع ۰ ناف رظ ناراب دیقیو
 بوح هلغلوایرلهومح سکرح « یحروک « هزابا یراهف اط اسن . ردهرزوا

 . ردهراهم رر یربره ابوک هک رولوا یرلهشوک رکج هبویحمو
 . ردهقرفیدب یربندعدق یتلخ هلرهشو دم نز برط لها بسکو راک

 ساب هلراکروک رومس هک ردراهدازكيو كب نالوا راکو نایعا یبهقرفرب
 رد راهسکی حاص لاح رایو ا و ی و ور



 ۸۹ یراماج ء یرلملعتلا راد « یرلارةلاراد ۰ یرلهسردم كنوز رط

NDE NDE YE KDEباک  SDE NSISباک ( NSIC RIIERSIENSDE NSTI KSIیک )یک )یک )ایکک )یک ( RSI NDE NIE NST 

 ندنناج فقو هآ ندیآ هنسهبلطو ماعسرد . ردمولعل ارادرب شنوا هتسارا

 . رولوا لصاو هعمش هی < هنعم و

 رور دش مدنابع تلبمرخ سا ی کاو
 . ردراو یتهتنعم هفطو تسلط کرد سردار رن شمس
 ۱ . ردرومعم تا یاقوا

 كتنلاونا (یسارقلاراد راج روا ب یرلارقلاراد كنوزرط ..
 توالت شک یزو اا نا زگ طناز تازق یی

 رل
 .رونلوا توالت یطاش « یرزج « هعبس تئارق ( یسارقلاراد هینوناخ )

 . ردقوح یظافحو ندوحم

 یحاص ترف و هرشع هدنمان اا ( یسارقلاراد اشاب ردنا (

 u ردراو یسارقلاخ شرب ندتما یاحلص

 . ( یتکم حتفلاوبا ) هدراصح هتروا س یرانایبص ملعتلاراد كنوزیرط

 بحاص هدنما یراترضح یلاجر خ تن ینیبص عم كنوپ ( یبتکم عماج یی )
 باضف كاب موصعم نید هللا سپ و رب هدنکوا SU ینارون ضف

 . رولوا لضافو ماع بولوا

 بتکم رب یلهبق انعر انب ریکراک هدنفرط برغ كنعماج ( یتکم هینوتاخ )
 هلج . رلردیا مت داما یراقج وج هدیسرون كنارقف ماعو صاخ هکردیلاع

 .هبقرع سال دورتها ربو ماعط همقد کا هدنوک ندو تا اسا

 هدوب ( ينکم اش رد ٩۲۰( یا خم رات . ریلب ریو هیطع « هرص

 ۱ رم روش

 هکردراو فیطل ماج یکیا هدراسح هتروا س یراماج كنوسفا برط
 ا تروا هد رق یسوناق نالیحا هراصحیعاشا كنراود هعاق یر

 جا یرکید ۰ ردباح هتنح ردا تمدخ هلاحرو ناوسل « رک تاتو

 لزوک یساوهو بآ رارید یاس هلق بيرق هراوید هدنفرط لاش كنهحلق
 . ردد ترف كتعماج هنوناخ ( یعاخ ترام) . ردماح ر هلو ندرافک



ANیسهمانتحایس یلجایلوا ۱  

 لیم رب یرلهرا ۰ ردهدنبرغ كنعماح هینوتاخ ( یماج كب ناملس )
 یسرانمر . ردعماحر قوح یتعاج .شلدا اس هدننادمم ا . ردهفاسم

 : . ردراو

 هدنراتک ارد ۰ ردهدنفرط برغ كنعماج كينامل- ( یماح هفوصاا )

 ل اع تلر رک ) کرس رییس راک: ردنفاو

 طبض یناطاس ںمااب ینوب ہرکوص ندکدتیا ضرع هها_*داپ ترضح یلاورب
 .. ردشع وق هلاح عماجرب اشکلد یرنهو لفحر هدنحرات 4٩۱ هنس كردما

 هدا . ردوا عقاو یالوط زار یو هحراو هنارحم ندنسوق هلق

 رار برج صاف نال هدنندمآ هک روراو رادو اپ ند نم. ولرو

 غاب نوتب ز هدقارطا . ردراو یربنمو بارح لزوک« هداس ۰ ےدق زرط

 ۱ . راو یرلهگابو

 عماج کیا وب ۰ ردهدنونچ كنعماج هینوتاخ ( یماج كب یدغودرا )

 عماج ینو هلیهاشداپ مما « كب یدغودرا » هرکوص  شعلوا انس قرهلوا

 . ردعنصمتیاغ هکردراو یسهرانمرب نوزوم .( ٩۸۵ هنس ) شوق هللاح
 هدنسهرآ یرلهلم مالسا هرکوص . شا اسبلک ندیکسا ( عماجیی)

 . ردعماحرب راداوه « عفتم ینیمز . ردشلدیا لیوحت هعماج ندنیدلوا
 كنادىم ولوا رومشم هایمان يادن رفاک» ("ییماح اشاب ردنکسا )

 نوزوم ندب را . ردیماج رب یهسق نوکلین مواكب هدف رط قرش
 ا: را ار

 جن دشا . ردهدنس هلح ( فارس وقتا عماجوب ۰ زدلسم مراب ا

 هب هاننؤر یعرح كنعماح و -- یراهسردم كنوز رط

 رب فیلعا ناوم هلرلدر ( یسهسردم ناخ دم ْختفلاوبا) لصتم هعماح
 سرد یلقاحاس یابا هلیسهباپ تیولوم ۰ ردولم هليا مولع بلاط . ردهسردم
 ناطلیس E زرار هسردمرب ارفشو اف طناک نافرعلا عمم . ردراو یعاع

 . ردندنتاربم جاتنو ندنرانا كملاراشم.

 هلباهیلاع تار هدنسهروچ ترد كنمرح ییماج ( یسهسردم هینوتاخ )



 AY یرلهماح نابعاو ارزوو نطالس یهدن و زب رط

 هقشاب رت هلشیا هدوق وب . ردقوچ نغور عمش ۰ لسع عمش هدنوز, رط
  ردراو یسا هجهقنشاب نوا یوم هات طیور و ط

 اراد یعرج كنهملق تاق جوا وب . ید هداروب هدیرلوق هعلق هتسشیا

 ب «زیدلب « لاش یسیرنک | كنیروا نوز رط . ردعدا كيب زوقطرادام
 . ردروتسم هلراتمهرک نوک لعل یراوا هلج .ردهجوتم هنیرافرط

 رمش ناعاو ارزوو نیطالس مماوخ فاصوا

 (دنلکر نر تاغ دراج تروا ندکسا و راس روا )

 لروح هعماح ندنفرط یرلترضح اف هدحتف نیح هرکو ص . شمراو

 قرش . ردعدق راک یربنمو بارحم . ردلامالام هلا روت فورد . ردیلدنا

 زوج < یورس یرللم باشخا ۰ ردراو لفحم راکنخ لصتم هفرط

 يا رح اة رشط .ردراو ىزا اعر: رسا اشنا نطق و
 ندعماحیی یهدهعلق هليا عماحو هتشلا . راو یرلهرخ هسردم هدنفرط ترد

 هنف رط تبع كنوز رط هکر دراشلوا عفاو هدروس جراخ راعماح اش ادعام

 هدنسهطبر یهدنفرط قرش . ردراو عماح ترد هدنطبر برغ . رارشود
 : . ردراو عماح یا

 رب نربش یهرانم رب « رومعم « نیزه تیغ ( یعماج هعلف هتروا )
 ١ ردعماح

 یرلهمرکمدلاو كلوا ناخناماس ینوب ( یعماج هینوناخ ) هدنطبو برغ
 .هطلوب ) یتح . ردراو یفقو ناتم تام ردعماحر نشور زد واتس ان

 رومعم هڪ هقشاب . ردندناقوا كعماحوت هده ص فورعم هلعمات ( یرازاب

 .لیداق 4 بش سه هرجا یساسم ەق هراکی . ردراو هدیرله رف فق و

 -هفصر . ردالخو هااس یرلشاط هرصر كننراود ورد . سلبدبا ناغارج

 .یظفل ( تمتف) هنماعا كعماحو . رد علوا ان هلراشاط لقیعمو ضابب ۰
 . ۹۲۰ هنس ردشلوا عفاو ےرات
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 : هم هم یی هم صومعه موم یوم صمیمی جم یوم مو موج و مو جصم

 كنق رش كراو دوب كاذک یسوق ینکیاو رد یسوش هع یی هدنبرق

 هبوقوب نوجا كنا . ردهمشط ندوقوب یراهناخراک كراغابد هل هديا
 . زدبا ناب رج رهن رب كجوک هدنکوا كنوقو ۰ رارید یسوق راغابط

 راهاخ غابد بولوا عج ندنرلغاط ی زا « هبتزو یهدقرش بناح رهنو
 ۲ ر ربا نار مرزوا نامز:ضم . رولوا بصنم هارد كرەك ندنجا

 ۲ ا هلرامنظع یاب رک راک هرجا ینوعراب راغاید مربتط ندنیوق راغاف

 نوزوآ م ردن نوزوا ناطلس یسناب کردراو یمظع مر شعلوا

 برط هکیدیا یحاص كنسهملق نسح هدنسیقرش بناج كمورضرا نسح
 .هدنسبرغ طلاح اوو یسوف یوا . یدشلوا كلاب یخد هنوزفا
 : رد لس و ندو وق و قرفتسم نویدمو لتاق هل . ردیسوق نادنز

 روبع هسوتغز باب هلا رسج انب ریک راک ر هنی هرشط ندنسومق نادنزوب
 نادنز . رددودعم و بوح هدنلخاد یراود هماق یریوک و . رونلوا

 . ردشمازوا لصتم هتراوبد هعلف یرپوک و ردقهنسوق سونغز ندنسوق

 نوجا كنوا و یعاشا هدنراوید یاح لاش كروسوب وق یجندرد
 . .راربد « یسود راصح یناشا » هب وق وب

 ندعن ص e ردهدایرد بل یراوید یهدنفرط لاش بن یاصحت اشا

 سونغر یسحرب : : ردراو یموق ترد هدكنو . ردشلوا عفاو هعالوط

 یربوکرب نوزوا لصتم هنیراوند هعلق هدنسهرآ هلیسوق نادنز هکردسوق

 ناتسرخرب هدایرد بلو هدنحراخ هکردنسوق هن اخت وس ورا . ردراو

 هرفا-هدرخ ( زولوم ) هور .ردیسوق زولوم یسیجنچوا .ردراو یسهلحم
 . ژولوم » ندشیدلوا یراشاط زولوم ابارس خام كلج. راربد هنشاط

 قرهلسا هاب هد بولوا مادا لئام زولوم هخاسل زال . رارید«« یموق
 ییا كراصح یعاشاوب . رلیجا هبایرد وقوب . راربد هرلاش نالبریدروط

 ندنجا ارد هبهشوکرب ندهشوکرب . ردکیشیتن هرح یراراوید هعلق یهدنناج
 عنم ی روم كنمشد هلا سان ماوع ندرلارو هدو . ردشملساب رراوید

 . ردیسوق هناختوم یسجندرد . ردلکد هاکرذگ ردقوا وقو . ردنوجا



 ۸۰ یافیصوت كنسهعلقو یرلرعاش كنوزب رط

 ر نوا هزعامز ۰ ردراو یرلرعاش هک ناوخ یسراف ء وک ل هدنرلجا

 لا  لیدع هنبس ( هدازیشوا) رهتشم هلتغالب و تحاصف ۰ یحاص ناود

 . . - روللوپ یسارعش نابز
 ( یدتا یانغ» ارعشلا حلما الوا  نوزفا برط یارعش شیاتسرد

 .یدلواباتکلاسأر اشا دحا كم هده . یدبا یسشر كناشار دم رابط

 ناوید ۰ یقارع ظفاح « شملیاظفح لیمکت ییمش ۰ ییرتخا « یسوماق
 قاودرب لمکمهرزوا یبترت ام قفورح . یدناشلآ هطبض نوس .ییلوضف

 نداروا تولل وا هيج وت یتلابا وزوا بول وا لغ ندنرادص اشایدما كلمراو

 اس و یداهدنریار قرهلواانغ" ردا ا یتلابا ییا مور

 ینارح كنعماح اشا دمع شورد هدهفوص بولواموح سم ندنتاع تنا تاذ

 ۱۰۱۱ هنس . ردیظقل ( یانغ) ینافو حران . یدنلوا نفد هدنک وا

 سیر هباشا دح اكلم هرکص ندنردب - ( یدنفایانغ نا یاس لع

 ینافیلأت دلج چوا هداشنا لع ۰ یحاص ناوید « لع لها « لضاف . رایداوا

 ارآ سلحم ۰ قولخ . ردناوخ د 2ا لفط هدنناب كنآ یسو رس 4ردراو

 ۰ یدبا یلجرب
 نام یو زاد هرق نماد سرو ی برط

 هتنرگید « راصح شاد هرب : راه ول چوا . ردهعلق مظع یا ا

  ندنسهلح یتهعلق راصحهلق . رارد راصح هلق هتسهعلق جا < راصح هتروا

 .٠ ردشلوا عقاو هلاوح هتسهک آ هبتزوب ارز . ردنتم دسو نیصح نصح

 5 روا ق قدنخ رب ررو ناشن ندلفسا كرد هاح هدنف رط غاط ف

 یهظفاح . یعماحرپ هدنجلا . رداق همسک یفاص . ردهمرک مدا ید شم
 هنروا هدنراود یاح لاش . ردراو یرلهاخهسج ۰ یرانزخم ۰ یرلهاخ

 دقو اتعب درد ول نا هی در و یسوبقرب ریایحا هراصح

 .ریلیجآ هدتجاحناح بوروط دوددم اباد هدهسیا راو یسوق نورضوا رب "

 فرط قرش كنهماقو ادتا .ردمکحتس ۰ نتمروس یالوطرب راصح هتروا
 یسوق نالوا حوتفم هراصح هتروا كنهملق فورعم کید هملق هدنراوید



 یمهمانتحایس یلچایلوا ¢
 (و9< )یک ۱ DE IE KDE KDE KDE یک NIK RIE نایک DIE BIE DIE ا

 ٠ صاح ایما هناخهعمش « ینمارم « ینما هناخابو « ینما قلاب « یردنهاش

 + ردراو یرله رش طخ هدنرللا ۰ ردراو ا یحاص رب زعل ردف ید نوا

 . رونلوا ر رح هدنلح هلاءاشانا راه رش طخ یهدنراتسد كتالو نابعا هله

 ۱ .تناح هل زکدهوق . ردندموردالب . ردعفاو ہد ضع ماقا یج ۱۷ رهشو

 نهشرپ ریریو ناشنندمراغاب شلوا عقاو هرزوارحرب لاثم زفروکهدنسقرش
 لاک ریلک هلاش ندبونج هننامل نوزېرط وب ندنزاغو لوبناتسا . ردنبنع

 . هنموق ندشیدلوا هدفرط قرش كنوز رط هدیعاط ی ردلیم كم

 نا هلیافاک رل « < زلرب د (یزالر قرهلوا طلغ ندهعد » ی وف یزکد

 :ناطلس یزاغلاو حتفلاوپا ۔ رارید « یموقزال » كرديا فذح نوجما فیفخت
 اقوا هفلت سانجا ندرلابرد هروح ترد هدکدتا حتف یهعلقو دی

 ا یی ا رک ا ا ناک ارنا نه هور
 . ردرللوق یلغوالوق همعوط ندانا هکردرایرحکب یسه الاح . ردسانتسای

 , هشیربشپ « هشب رفاج ۰ هشبقرواتخ اب لو « تلا یرامسا
 ٠ . هشپ تم « هشپ دارخف « هشپ رسم  هشپ یمن « هشپ یلساف

 روموشق « لغوا زاراظف ۰ لغوا لودوف ۰ یغوالوطرف = یرلهبنک

 ۰ لغوا هدنوج <« یلغوا حدسوق ۰ ییغوا تافالق ۰ یلغوا زارطق . لغوا

 « یلاقروج « یعایس « یرابدیشق « یلوش « یلغوا یلهنمروس « یلغوا کیلا

 . هشپیل 1۰ یلهنوک «راشبیلاع « یلسم زوطق . وجج یحاح
 ا ناعرا رو وا اطلس یراییسا كیا اظ ان

 ۱ اب اس قوت فو . هماق : هحاس ء هفقا : هقاخ « هسا هار

 . هقنآ , هلخاز «اموخ « اوخ ء حامرم

 ۱ نر وا ف تق اما - ریرامسافح قوجر یکوناهد :یلاخ ۰:ییناح

 فرح قردر دوا هسرا هحیهل رلزال طقف . رددرومم ظافلا ةن رات و

 ۰ ردرلشمهلبا

 هردو راعملدا یسالو هج كا بولوا ندنشلک قل رط لاها هدن وز رط



 ۸۳ ۰ ۰ یراکبیو نالوا عیطم هرزوا ینوناق نایلس ناطلس هدنوزیرط

 راجت ۰۳ تماعز هدنوز رط یاول ۰۰۲۹۹ یصاخ نیموطا یاول یاه رام

 تردیللازو ترد هلجهدنوز رط ۰۷۲ رام ۰ ۱۳ تماعز موطاب یاول ۰ ۲۲

 . زدرگیسع رادما زون زکس كس ملا یراوتش زانا ی

 < یسشابیرح ۽ یک یال« رولوا ت هسلا یرلولهبج هدكنساشاب

 رکسع هل وب هدرفسنیح . رولوا رکسع حاسم كسب چوا هلج هاب رایشابزوب
 هلیطرش قلوا عح هدنتل | یغارباب یسکب یالاو یغاحینس اشا ؛ حالسوپ

 هو 2 يارا ليغ وخ وتاب: رفراو یراه رف نادابا و روت

 . رولوا

 نالوا داقنم و عیطم هرزوا ینوناق ناملس ناطلس هدنوزب رط

 یراکب یو

 رلادناح لوس « یلیجرالادناج < نالرآ ۰ راجاج -,: یرلتریشع هزابآ

 « قودوزوب ۰ راهجوس « راشماق « راترآ « راک ۰ ( راردهدرم راک
 هلق ردقشع رناساهدو هجیتنوصقوص ۰ هب « یلوراقوپ ۰ یلقشآ « ساتوق
 ۱ . راردداقنمو عبطم یه . ردترشعو

 دیدجت هنسره ندنراقدلوا داقنمو عیطم هدیرلکب ناتسج رکو ناتسلرکم
 . كتف تفح كس « یراوجو مالع ردقیللا . قرف نوجا تسانو حاص
 هڪ راس« یرلزب رادصا هرواحاب تفج كس «ماع خبطم ۰ باروج

 رهماندهع نوحا قلوا عي ءاعم هس رلا شان نوزفا برط كرەردنوک رلیده

 . رونلوا رب رجم
 یلاعبصنم فرش ردقوا اما . ردسهباب ها زو شک نوز رط

 . ردرایصاع یعوح اما . ردراو یسهبحات ر قرق . ردلکد.
 یشیواح یرحیکی مظعتمرب هنیررادرس ۰ یفارشالابیقآ ۰ یمالسالاخیش

 ء یبما هلو رعوک + یساغا بسشحم « یسشابوص رهش هنر, ادختک هاتسوت



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۸۳
 و2ک ۱: ی2ک ورک IE بوک ورک )یو یک ورک )یک یو یک ورک DIE نیک ورک یک DDE نایک یک یوک نیو وه

 حتفلاوبا مدقم هنس جوانوا ندازغوب . ردشمالوا كنج هوس ندکنجوب

 شتو هدنحرات (۸۱۵) بوداشوق ینوزبرط ارحو رب هلرکسع لژمایرد
 یاس شاخ نا یا ییلا ورور هك هند را نوک

 . ردیرب ترمشعو شبع هک اقح . یدید (نوزفا برط ) هنمسا هلرهدیاظح
 رایضمب . رد ( ی زل رهش ) یعسا رب . رد ( ریز موطاب رهش ) هدیمسا رب
 ناخ دم حتفلادعب . رارید ( نازوءرط ) ماوعاما . رلرید ( نوسفا برط )ب
 هنس چوا . یدتوقوا هبعخ ۰ یدریدسک کس هدنجشا بونیدبا تخت ییاروب

 ؛ناتسلرکم . ناتنجروک نالوا هدنفرط لاش بولوا نک اس هدرهشو
 بصن کاح هنوزبرط یناخ دیزیاب هدازهش بودیا داقنمو عیطم یناتسزالآ
 لوا هاشداب لفتسم لود زباب ءرکص . یدک هلوبناتسا یسودنک لرد

 دیزباب ناطاس ارخأوم . یدلیا بصن یکاح نوزیرط هنبرب یمیلس یلغوا
 لیعامسا هاش هدمج ادتبا . یدلوا هاشداپ لقتسم لوا یاس بولوا موح رع

 مزاع هنحتف و هنسا نغرصم هرکوص .ردقافآ روهشم هکردشعا ینسانغردلج هل"

 . ردخرات هجوریا هکردشلوا
 وب . یداوا کاح هدنآ هن بولوا قتشم هدنوزب رط هدناماس هدازهش

 ۳ . ردعدق رهشرب شلوا هاک تح ههاشداب ترد ندا لا نوز رطب

 یرهشو بوردنوک هنوزیرط یتسهدلاو قرهلوا هاشداب هدنسهنس ٩۷ ناخن

 یلغوط یا . ردشعا تلابا هجهقشاب ردنا قاحلا هدینغاحنس موطابو رب رحت

 هرارب زو یلغوط قوحر هدنرلرصع ناخ مهاریاو عیار دارم. ردقلناریمریم

 نوناق ندیهاشداب فرط كنساشاب . یدناوا ناسحا.یلاع بصنم لارا هج ور

 وهرب نوا هدنغاحنس . ردراو یصاخ (۳۰۰۰۰) هرزوا ناخ ناماس

 یدودعمزوج قلشورغكبب زوقطنوا تلادع هجورب یونس .ردراو یسشاب-
 شد تلاا ۰ راتوط شور كس زوتوا یونس هسنل وا طض ملا یدعت . راو.

 قدی راقاحتس نوزیرط « هبنوک  الاب موطاب « ریز موطاب « هحناح : ردقاحتس.

 رتفد « یمادختکرتفد «یرادرتفد رام هرزوانوناق .روروطوا هدنوزب رط اشاب
 نادرتفد . ردراو یرادرتفد راعت . ینیما راشواح « یسادختک راشواح « ینما



 ۸۱ یراراید نوزب رطو موطاب

 « نما ندراک زور و . ردرومشم هلکعد [۱] ( ام هطا وب ) هدنسهرآ

 (یاعالاق ) كرهدک یرلیا نداروا . ردفیطل نامل رب یلقاتب راتوط ریمد
 یاهم هطل وب قراقح ندنرلغعاط نوزفا برط هردو . قدراو هنسهرد 3

 هج مات یسرد ( هرس رد ندادوا . رد هدشرق

 هل رله اق انک یسلاها . ردراو رله رق .ننعو رومعم هدرلارو . قدراو "

 رایوک .ردک سض ندمالساو موز یسلاها : لوک بوراو هوزفا برط ٩

 . رشود هنیونج كنوزفا برط
 سموم چ و

 ۂدلب ینمب کزا تیالو حدق روعم ٌهسلق و میع رهش فاصوا

 یندلا رهدلاتافا نم هلااهاج نوزفا برط ۱

 ناجا رزآ هک. شما لور هل مت کا

 هما بولا ندزاز ون یربشو (ن نوزوآ) ام و

 . یدیا تروع قوذلها رب یکاح نامزوا کنوچ . رایدید (نزبرط) ۰ .-
 یوم نرخوط هراء ارام نک نر یا ها ها ام
 یرلارو قرهلو تصرف نططسف مور یروفک لوتاتنا هدکدتک هلامقتس

 ناخ دم حتفلاوبا هدنسهتس رب شق وو نکس میکس ..یدتناالبسا

 هناح هلرکسع لاثمارد بولک هنازویرط هلا نوباه یامتود ندلویناتسا

 كنجرب هدنسارح (ناحرت ) . یدیروب هنبرزوا كنسح نوزوا ندنرللو
 . ید ندع نادند یرکسع ردق ا ورک تنس نا ااا
 نالطب ) هحتفو . یدلبا رارف هنسهعلق ناحاب رذآ امزهنم هدنسح ناطلس

 تیآ ( ازیزع ًارصن هلالرصنیو هنو . رددمشود خرات ( نیفثالادک
 هلکجءوصوق كلوا داصنااعلس هدرابلنانع . ردشملیا فداصت غرات نرش

 هدیرضاح مسا بولوا یزکیح كنساضق دابآ هقآ هدلاح ییدمش یسارو [۱ ]
 ردطلغ ندنناملهطل وب هدمساول هک لاا نو ( هنانالپ - هناخالو )



 یسهمنتحایس یلچایلوا ۸

 ندارو . راردک هلشهرط هرق هنوزرط قرهقس ندارد هم ندنرکسع اشاب

 . كدلك هن ( یسهعلق مولوبرب ) هلبا ابرد هلامش بناح قرهقلاق

 «ردهریفص ٌةعلقر هنهک هدعبصلکش هرزوا هتشپرب هدايردبآ س مولوب رپ
 . ردلکد رومعم ردق لوا یسهصق . ردفطل ینامل . ردراو یارقو رادزد

 هصزا) نداروا . رد ( یور نالاقنح ) یقاخ . ردسهبحان كنوزب رط

 نوک هات هسندازو را یارک رومقم هدنراغاط . دک ا.( یوزوت
 هدایرد بل یسهعلق . ردهبحان هدنمکح نوزیرط . كدلك هتسهعلق ( یلهروک )

 . ردهعلقرب كجوک یسانب زیونج هعالوط ندمبم لکش هدنرزوا هتشپرب

 زفروکرب ۰ قدراو هنلزنم ( یلووب ) بولوا ناور هلاش هنب نداروب
 هما یسهبحان یلو و اما . ردراو یرلهعلق بارخ احتاج . ردعقاو هدمظع

 . ددلبا رومعم تیاغ . ردتاینو قلیشابوص هجهقشب . ردراو یسارف رومعم
 . ردندنرلهحات نوزفا برط هدو . كدلک هتسهعلق ( هلک ) بودک هلاش هند

 یسشاب وص بولوا تماعز هنشاب یریآ  ردنواح ییرایوک زال رومعم تیاغ
 یبهعلقرب هنهک یاش زیونج هدنرزوا هتشپ یاعرب هدایرد بل . ردراو

 لاق هدانردبل هعلقو . كدلک هن ( یسهعلق ینورب زورو ) نداروب . ردراو

 ترد بولوا هعلقرب كحوک انب یدادش ۰ لکشلا عدم هدنرزوا نورو رب

 یسهعاق زورو ندتیدلوا یسانب كنیزاپاپ مور رب . ردارق رومعم قرط
 وومعم هدنمکح نوزب رط یساروب . كدلک هنسهعلق دابا هخخآ نداروا . رلرید
 ندرامور بولوا لکسشلاسسح هداردبل یسهعلق . رداربک ةبحانرپ نادابآ و
 ح . كدلك هنرازاب هطلوت نداروا . ردهلاق

  ودقلبشاب وص و هحان هدنمکح نوزب رط هدوب  یرازاب هطلوب
 رازابرب هدهتفه هدیداووب ندتیدل وب رایوکنادایآ و رومعم ردقزوب هدقارطا

 هدنوزرط هرومعم هداب ی هدارو . رولوا حج مدآ كسنوا قرهلروق

 یلوتم . ردیفاقوا كنتاربخ یسهدلاو لواناخ میاس فورعم هلیثان هینوتاخ

 یرلحالم هایسرح هکر دراو مظع نایلرپ هدنوب . ردپا مکح یسشاب وص



 ۷۹ یرلراید نوزرطو موطاب

 رودم هدایردبل یسهعلق . ردقلیشاب وص هدننکح یغاحنس كنناح . ردشمک
 رومعم ردق لوا یسهناخ هج اما « ردراو یلارفنو رادزد . ردهعلقر هنهک

 .ردقو یئابعا ردق لوا .ردراویسضاق یا یللا زو « یرادرنس ۰ ردلکد

 انودومور برنک | یتلخ . ردراو یرصتخ قوس « یناخ . یماج < یراعماح

 هرزوا لسرب . ردمیظع نامل راتوط ریمد « لزوک یساروب . رد ارتا
 (نوسهریک ) هدنوکرب ناسآ هلیامابا هوپ .ردنکمتیسهغاي ندهقارب ریمد كرایک

 ۱ . قدراو هنسهعلق

 هرکوص . ردیسانب كننیططسق لوبناتسا -- نوسهریک علق فاصوا
 .ردشمهلبا البتساینرف زیونج هن هدهسیا شمرک هنلا كناطلسنسح نوزوا

 حتفلاوبا . ردشلدبا طض هلیتفرعم اشاب دوم بحاصم هدننامز حاف هرکوص

 نامرف وید « نیسهرک هتتلا هعلق هجیکوب » : هیاشاپ دوم نکرابدیا حتف هملق
 . ردشغد ( نوسهریک ) هنمسا نوحیکیدلبا حتف بوریک هسرتم هبهعلق هجثدیا
 .ردصاخ شا هدندودحیادسا كتلابا نوزرط . ردن دضع ملفا ر ۱۷

 ندنغاعوا یرحکی .:رداضف فلکم لسا زوجوا ر یل اح
 . ردراو یشن . یستفم « ینیما لرعوک یتارفن « یرادژد هعلق « یرادربس ۰

 كنوسهرک نوزبرط . ردشلوا عقاو هدننیب نوزبرط هليا كيناج هدایرد بل
 رهشر, مظعمو رومعم نکیآ هدنلا كنکنرف زیونج یساروب . رشود هتقرش
 .نوس رگ یش نکل .ردیهایو یهاظ یرات آ كنىرلانب نامزوا الاح . شع

 مامجح.ناخ  یدجاسم « یراعماح هدنجما وشراح ۰ ردلکد ربش مضعم ردقوا

 هوم هدنرلهګابو غاب . رد هدایرد بل یمهعلق . ردراو یرارازابو وشراح

 فلاح لس هدنراکزور ناب نکل . ردقاناب راتوط رمد العا ینامل , ردقوح

 قازق رلهرک هجن . راو یسریزج كجوکرب هدنسببغ بناج نام . رولوا
 رکود رکسع ندهرف بوالفاص یراهقاش تورا كنهرزج لوا قاع

 کنوح :ردشمهلا را قارحا یر ؛ شل. ناوارف لام ندرپشون

 رع هلضلوا عبات هتلابا نوزبرط « رهشوب . مهدی هظفاح یرپش یسهملق



VNیمهمانتحایس یلچایلوا  
 KIERIERIEDRIE KIER DIE )یو

 . ردیلهحاب « للغاب « یلتیمهرک یرلوا . ردوصر لتذل « رارید ( زراکواتق )م

 و ددع ید .ردقو یرادش ی ک ثب :دطا راد  ترامع « هسردمآ

 , رلبهنلوا تخادنا کل هم اما رور قحا ردقو امل ..راو

 دما ینرران ۰ یعوزوا ناباب ی هدنراغاط - نوسماص تاحودم

 یرارامالپ یک . رولبربتک هلوبناتساهلرایجیف كيبهح . ردرومشمیموشروط
 رهش .ردقوج ردق كجهدک نداروب هانند نوتب هسیا یراسا ریدنک نوجا

 ندارو .ردکشیتهلحاس لبج یهدنفرظ بونج شلوا عقاو

 . كدلك هنسهعلق ( هنيوا ) كلردیک ز مایا بونی هبیک هل نمراقیفرر
 ( سهنوا ) یروفکت نوزبرطهدنامز سا ینوب  هبنوا ٌةعلقفاصوا

 روموا ) هرکوص . ردیحتف كدابقك ندقوجاس لآ . ردشمتا انب لارق مان
 هدنک ام یغاحنس كنا . رد شلدبا طبت ندنفرط لنا هللا ( نا
 هعلق « یرادرس یرحکب هجهقشاب . رداضق كلها زوب . ردقلاداووو

 و هدایرد بل یبمهعلق . قو ییقن « یستفم . ردراو یارفن « یرادزد

 هني بولوا راوس هبیک هليا نمراقیفر هني نداروا . رددایبرب ریکراک لکشلا
 . قدرأو هنسهبصق (هچاف ) لرد هليا قفاوم مایا لهس هنناج لامش

 ؛یلماحوناخ « یلعماحر یهناخزوبجوا هدایرد بل -- هحاف هصقفاصوا

 انوک . یسهاب و غاب . ردتماعز هدنک اخ یغاحنس كيناج « یلیشراچ رصتخ
 ینافتسا ) قرهقلاق ندارو . ردیقلخ مور رنک ۱ تلخ . راو یسویم نوک
 . كدلک هلحم نلسد ( یورو

 .ردنورویروسرب شمقبحلبم نوا یرغوطهارد س یورو ینافتسا

 دک اغ كناح هدرلنو . ردراو یرابوک مور ناو FE هدن راعاط

 هن ( یسهعلق هنوو ) ندفرط لاش بوک ینوروبون . ردرابوک راداوصحم
 . كدلک

 ناجیابرذآ هرکوص . ردیسانب كنبرلکنرف زیونج  هنوو ةعلق فاصوا
 نکردبا حتف ییرلهملق هخناجود « دروبیاب ۰ هناخشموک نسح نوزوا یکاح
 هرابلنامع هدننامز حتفلاوبا هدهرکوص .ردشمهلیا حتف هدیتهملق (هنوو) و



 ۷# یراراید نوزب رطو موطاب

 .ندنسوقروق قازاق هدرلارو . یدالشاب هغغلوبرلهجراب ردق یرلهضىق قامو
 . كدلک ههرفاب قرهقلاق نداروا . ردقو هصق رومعم

 . .یهایللازوب .ردقلیشابوص هدنک اخ یناحنس كيناح -- ءرفاب فاصوا
 .بوتج هلن وسمانص . ردراو یر هاش : تواضق لا قم
 . ییا یسهرآ كنهرفاب هلا زکد هرق ۰ ردعقاو دفا رو

 كنهرفاب بولک یرب ندنسهیحان ( دابآ نانوک ) قمریا لیزق . ردخسرف
 رسجرب هلیرلکرید ماج هنیدزوا كرهنوب هدنبرق هرفاب . رک ندنفرط برغ
 ییا كنهرفا . ردنوع تربع ٌهرطنقرب یک حزق سوق هکردشلدا انب مظع

 وا يارس یراهناخ . ردراو یرصتخم قوسرب و یماج ییا ؛ یماح
 . قدراو هنوسماص نداروا

 نوک یا سای وز رضق -- یوتماص هفلق فان <

 مرر دله رکو ص .ردشمهمای هنکلم كردیا حتف ( قوحلس نیدلاءالع ناطلس)
 . یللازو .ردتناما ؛ ردقلادو وو هدنک اخ نانا . یدرک هلا كناخ درب
 یرادزدو هعاق < یسادختک . یرادرس یرحیکب . رداضف فرش یا

 هسا قارشاو نابعا . ردقو یارشالا شو یستفم امآ ۰ ردراو یارفو

 . یساملع طقف ۰ ردقوب یماوع . ردنایجریدنکو نابیتشک بهیتلخ . ردقوج
 درک یال هک طق هکر ا کاو یوم زا
 . نکنسربانب یدادش هدایرد بل یسهعلق .رشود هقرط بونج كيونبس رهش
 . ضعب بودیا البتسا یهملقوب ( سور ) هدنرصع یحاف یرک ۱۰ رددابآ
 رادزد یفوتسم كرهلدبا میهرتو ریمعت هنب هرکوص هده سيا شمقیب یرازب
 .ندنکوا كنةساما .راو قد كم ییآ یسق شع ردع وو تارو

 هرق هدنسقرش بناج كنوسماص ( ینوص یرازاب هبنشراهچ ) ندیا نایرج
 هرکص ؛ راغوا هداقوت ادتا . ردوصر وب نمرو دک « روشیراق هزکد

 هرف هدند نوسماص « راوص یرارهش قوحر اهد لرهک ندنکوا هساما

 ۰ راحبص داقوت » هدنسمزآ رایلداقوت هلا قلخ هساما كنو . رواتتاق هزکد
 - هنیوص كس نهش نوسماض . ردشمک هنمکح لثم یب دواب « جا هیساما



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۷۹
 جوک

 بتکم ردقشعلا هلحو ( یسهسردم ندلاءالع ناسا ا

 شخد «ندنزودسم تقو مکن دنا اشاع یرهشو .ردراو یناوخدحا نابص-

 یرانوب نانعا هکیدبا راولا مالک ٌهظفاحو ظفاح ردقكس کیا ندنابصو-
 ۱ . یدرردیا رخاقت ردنا لقت

 hE ك هل .ردراو یسارقلا راد چوا « ید ارادرب « یترامعرب

 صاخ كنارو . ردلودم اشا تمیق یذ هدنراحا . ردراو یراناکد ردق۰

 ندراکزور . ردعساو تاغ . ردناعل یلوق یاعل . ردحودم کا ضاسوح

 . ردقوب ناجا فطل ندنو هدزکدهرق ۰ ردقاس راتوط روم « العا . نما
 لرهشوب « ردراو یراوص فیطل كلوب هنس اما . هلوا ینامل ( اولقلاء) رکم

 . رارولوا اضعا سانتم یره وعو بوج ندنفاطل كنساوهو بآ

 هجاوخ ناحبس ۰ ناطلس لالب یدیس - بونس هاکترابز فاصوا
 یخاق هدنسهسردم ندلا ءالع « ناطاس یحیح هدهبرت لیشپ « هدنجما هعاق.

 هدنزاوج ۰ یدقا ازربما هدوق موق « هجاوخ رکب هدیغاشا « ناطلس كب

 ۰ زیزعلا مهرمس هللا انسدق یدتفا ربما هدسرق « یدتفا هزم

 . ردراو دنلب هوکرب روهشم هلبمان یغاط هنت زوب هدنفرط بونج كرهش

 ون . روسروک یرلغاط (دارغ لک ) یهدلبا مور یراق هداوه قحا

 3 یرهشو . رولوا قوح تما یا «اورز « لاغح < یلت هدهب زون

 .كدلک هلحم مان ( یزغآ قاحشدنف ) بوس و كرەدىا نک

 :راراباب یکالعا . ردرلزوقنامو ناستشک هل . ردراو ارق رومعم هدلحوب

 كنغاحنس ینومطسق یسارو . قدراو هنازنم قمرا لیزق كرهدک نداروا

 هداروب یمظعرهن قمرا لیزق . ردراو ارق زومعم هدنراغاط ۰ رذیدودح

 پوقبج ندراغاط یهدنخاد یغاجنس ( یروکنا ) رهنوب ۰ ریشیراق هیایرد
 ندنبرقصوتو نسح یجاح بوک ندنسهعلق قانع .ندنسبرپوک ریکنیشاج
 لبزق نوح كنوا .رولوا بصنم یک ناق لیزبق هبایرد هداروب كردبا روبع

 كراغاط یهدیراقوب ندرالوب . رد ( سیلاه ) یمسا کسا . رارید قمریا
 رحنخ : رولوا یهاظ ینع قیقع هلک ندرلاباق نیلا هدنرانکوص یهدنجم



 ۷ یراراید نوزیرطو موطاب

 توق لاک هکردشعا جزم هلیوا هنیرب رب ینسهراپ ره بودیا اشنا ندماخ
 ره رلهستبا هنباعم یشاطوب هلبا ناعما رظن هلسب راقرازه نالوا كلام هرصب
 .ردانعر ربنمرپ هراکب ابوک . رانعهدبا قرف ییربجازتما هتیرب رب كشاطهعطق

 داتسا همشعا قلخ راهزاو هنوکش « تانابن ردقه هدضرا یور تع بانج

 هدمالسا راد هک ردشعا مسرت ہد عو كلردیا نابع یتسالوطدب رب سحر
 هدوا « هلوا یربنم كعماجولوا یهدهسورب هکرکم . ردقوب رتتمرت لداعماکوت

 ارز .ردقوب هدر هدنوکسمعیر جرطزرط كربنموب طقف .. ردق هبهجردرپ

 فاز « همرقلاد  رابمورو یملسا هدنتلا یربیر تاقچ وا نالوا هدنو

 ةصالخ.ء ردنبنم مدیر وص بانغز یراق ی ریا لک ناعارف هوش
 یوم ترع رنمو رادتقالایوذ راکرازه ناداتساو راثور ناحاس عی مالک

 . رلردنا رارقا ود ردنکد مش رودقم بولوا تربح نهدر تشکنا تولد

 زاجتا رجس هبترصوب ات راربد ردیتمارک همزال كهللاءالوا رابکرب قحناوب
 دیره تعا هوا هدننشوراو هلق اسز عماجوب .ردلاثم ین ربنمرب لاتم

 . رددعمر دف « هوعدلا باحتسم كلام

 کو دسار سو راد هدراصحچا س ( یساجهینایلس)
 .ردعدق دعمر لتمرک هدو ( هفوصابا عماج ) .ردەدنسوق نادىم ( عماج

 - هدنسیزابهعلق (یعماج اغا دم ) .ردهرشط ندنسویق نادیم ( یعماح ( ٠

 . راو یسهرانمر نوزوم . ردىلتمە رک هدو . و

 « یدحسم خش « یدحسهتسارآ  یدحسم ناف -- دجاسم فاصوا

 كينالسرا . یدحسم یضاق . یدحسم هناخغابد « یدحسم یلغوا یلریمد
 .یدجسم یارس « یدجسم یسو نادیم « یدجسم هلح یک « یدجسم
 < یدحسمهلکسا « یدحسمانارکس « یدحسماغو یط . یدحسمیدنا داف

 زم واع کی دجسم دفا ینطصم هدیلاپ « یدجسم یدنفا دوصقم هدیو زوب
 .ردرانوب عماوجو دجاسم نالوا

 ء رداتکی - ماحیاشا . ماجهتفح هدرازاب یراقوب - ناماج فاصوا



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۷
NIE RIE DIE DIEوکیوم جوک یوم جوک  

 رکود ارد ینناح یا بولوا عفاو هدر ر زودهعاق . رداهتهف بایررب

 هسنل وا رظن ندنغاط ( هبتزو ) اما . ردشلواعقاو هعالوط ندعسمكنهعلق

 بوطرب ندهعاق یوادرو رونروک یک ناتم هعلقرب ۸ یسهنرولا ی

 . ردراو نواه طخ هدنلا كرابلرهش نوجا یلریدلوا هسردیک دبع یلزنم

 لا دا ناطتس . راشو ۲ هرظقتر نیهتماق راوقد کرد شف کوب

 بودیا هقعرمس هلبا یرلنابدرن بوصاب هافغلایلع هجیک قازق یهملقوب هدنرصع
 ربخ ههاشداپ یتبدآآ رانك كنملق اشاپ فصن مظعا ریزو . یدلآ
 یغاشایند لوقیللا بولیدبا صیلخت هعلقهدعب . یدنلوا لتق نوسکیدمریو

 رضاح پوط هراپ كيب ریک « ریغص هلا دوراب راطنق قوچرب قرهبوق هبهعاق
 یرلینشاب كولب مدآ زوبرشکیا هحیکره یربندرصع لوا . رایدتا ایهمو
 رایت ون یفللاو لطلادعب قرهلوا نایهکتو نابهدید ردقهحابص هایراشواجو
 ۱ : راردیا دایرف هلهج وون

 کوک نوک نوک یو

 ردکیلا لکوک ندندجرب ررغاچ  یرلهلان ییجتون رالاچ هدنن ةعلق

 یبدتا هرصاح رافک هرکه . رارروط داما کت بشه هاهج وون

 عبار دارم ادخ دم . یداریدلوا بولیربک ندغیت نادند ندربیلوط هدلاح

 . ردهلم تردیمرکی هدناخادو جراخ كنهعلقو رهش . رایدلک یربندنرود

 یجر,و جارخ ردق زو كسی بولوا عقاو هدایرد بل یرلهلح نایتسرخ

 "ندیشیه نوجما یمیمرتو ربمعت كنهىاق یردقزوب ندرلنو ۰ ردهرفک
 . ردرانادناخ هم دقیاس تاقردنا . تاق ردق یا كس یسهلمج . راردناعم

 نیدلاءالع ناطاس ) یهدهعلق یراعدقدعم . ردرظان هبایرد ۰ هبرغ یرهناخ
 . ردعدآ زوب لماک یلوط . ردعماج یلهرانمرب یلەبق نوشروق . رد ( یماج
 ,ردمنصم لفحم نذومو بارح . ردقو هداردر لثم کردراو قبطل مرحرب

 هدنشیاتس هکردامتربع مصصو عنصمربهایوا = بونیسمناجرینم فاصوا
 ندشنوک .هرطقندابرد ریقحو هقاطلا ردق لعنکل ۰ ردرلزجاع هلس ناو رک

 س هعطق لا یی فو لماک داتسا الوا : مدیا فیصوت قرهلوا هرد



 ۷۳ یرلراید نوزیرطو موطاب

 هبصق هدنکح یاومط نق یلهحاب ء لغاب هدانردتل یسارو . دک هس# رق

 . ردیلوتروا یشاط نغایق هنیرب تیمهربک هدنرلواهلج . ردیوک رب مظعم لاثم
 . قدلوا لصاو هنسهعاق تونس كرهللورابا نداروا

 ٩۳ هنس كربش بوس هعلق یي بوب و قیتع رهش فاصوا
 يلویناتسا زارع نب رع هدنرود قادع ن نایاس ندرایوما هدنخرات

 .ینلاف سوا رد رضا هدیناروب یک ینو حتف ی هلبا هرصاحم

 . ردشعا حتف ( كب ولوا) ا ینومطسق ینوب ندرامور (یرلهرکوص

 بعص تاغ كرهلیدبا هرصاحم ندنفرط ناخدیزیاب مریدلس هدنحرات ۷۹۲ هنس
 . ردشملم هلیدا حتف هدهرصاح ینجوا قحمآ ندشیدلوا هماق ناتمو

 مدقلاع وطقم < قلا ورم ۰ e ء فاعم  تسرس هدنللابا یومطسق

  یسضاقهلسهاب ها زوبحوا < ییارقتهعلق « یرادرس « یرادزد ۰ ردتماعز

 . راحت . راحت ىلج رنک ۱۰ ردراو ینارشاو ناعا ءیتفم فا

  ردخماشم و املع هدیسهقرف رب « ماوع یسهقرفرب . ردراحشورب رک ادوس

 یجن ۱۷ یرهشوب تگرعم بابرا . راریک تملخو هجارفهقوچ یسیلاهارنک |
 یومطسق . ردراغاب ابارسو غاط یناح قرشوهابق . راشلوب هدیضرع میلقا
 هدناحاس یلوطانا كزکد هرق رهشو . ردلو كلنوک چوا ندسفرط قرش

 گد رف كردشملوا عفاو هدنورو رب فورعم هلکمد « یورو باتس»

 « یرلایق ناطاس ازفلک» لباقم هننورب بانسوب هدنفرط ییامورو هدنبخ
 نوو رظو ون . ردزاغو رب نوک: یسهرآ یورو ازفلک هلا بانس .ردراو

 هعاقو . ردلیم زویشب ندلوبناتسا بونبس . ردرلابرد مساو هنب یرافرط

 رب یسهعلق . ردرب هلحیم ترد یسدآ هلنوسماص برغ ك (نوساص)

 ( هب ونيس ) یلغوا مور رصبق کرد حر یدادش تاق چوا هرزوا یلاع هتشپ
 كن ىلا رادامارت اد". ردنکنس ةعلقر نتم هلتاغ اما . ردسانن كلارق مان

 هناخهبط « وق هجیکی « یسویقهناسرت « یسوقنادیم « یسوقموق . ردندبزوب
 هدهعاق یعاشاو وق ورغوا . رداتاهج یسوق هجول راراصح او یموق

 .یرب سه هکردرلوق روم یلداقرشکیا یسهلح كرلوفو . ردراو یسوقزکد
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 . ردراو یساشراح نفت . ردقوب تارا را . ردراو ید دحسم و

 دم یا ےک کیا . ردیف رک تاج فتم رال ینهملق تونم
 قرش یاس رک زا رک ورق :هرضاما ریس زو ند رک د «ردقاتوق شن

 . ردلیم یللا ندارد : لزنم ترد ندهرق یسارآ تكنسکیا . ردهدنفرط

 .ردلاءحودم یسهبوبم و بوبحم . یسهویمنوک انوک « یسەچتابو غاب كرېشوب
 هک ردراو یرانایل میظع کیا ییرغ یرکید .قرش یر, هدنفرطکیا كرهش
 كنامل ی هدنفرط قرش . ردنصاخ نامل قات العا . نما ندراک زور زکس

 هلکسا ۰ ردراو یساشکلد مارب فیطل یسانب « یساوهوپآ هدنسهحاس
 ۱ . ردراو یران زخم هدنشاب

 هدنسهرآ یغاحنس ینومطسق هليا یلوب هک « یربن ( وبق ) ناروا
 . ردلیم قرق هجنراو هنناهل ( زودک ) نداروب . كدتیا رو « رددودح

 رب هجا یک بونیس هک لدک یتوروب هچرک ندشننامل ( هچځرک) نداروا
 هب (ییوبهنیا) . ردشه وا ریرح راطخاع تربع هدنرلابق . ردلیم ۷ « ردنوروب
 ۱ . كدلک

 هرایلناتع ندرلیدنمشناد .ردیسانب كرابلزونج س یلوبهنیا هعلقیاصوا
 . رداضق فرش با یللا زو ۰ ردقاشابوص هدنک اخ یومطسق . ردشمع

 هدایرد بل یسهعلق ۰ ردزاو یئارفن « یرادزد هعلق ۰ یرادرس یرحیکی
 كن یومطسق یارو « زاغلوا مست هلرللید هکزد وق طابررب هدست .لکش

 نداروا . رد قضا قو یامل هدندعل هلح ص یا هب یلومطسق ۰ ردسهاکسا

 رازیب هلتباغ هلرانایتشک . قدلآ لوب كرەكج كروك هلیمایا قفاومان . قدقلاق

 یوک رطاش) نالوالزنم نا یدالاشا CES ینور , تونس.قدلوا

 یکهصق هدایردبل یساروب . رایدقبج هرشط رای و . قدتآ رکل هدنکوا

 نا یر یدک اب یویطسف یفوک رب روسم
 به یقلخ .ریلما اب رایک میظع ردهرزوا ترفویسهتسارک ندنغیدلوا

 ۰ ردز وقنا ص -

 کا ارد بل هن هلا بناج ندنآ
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 -. ردقلهداوب و یماروب . كدلك « ( راثهغا ) بمب فلاح ندارو هنب

 یساوه هدنامز سا . راو یرادرس یرحکب . رداتضف قلا ی الا زو

 هبا موج یسهرفک قاع قازق هدنرصع ناخدمحا . شما رہشر, مظع فبطل

 . ردیرلهناخ كارتا یهجاب و غاب زو ىلا الاح . ردرلشعا رانلاب قارحا
 .هدحسم هدراندوب ] . ردراو یک قمر لاشمیو لتیمرک هرجا یسوشراح ۱

 .. قوبیاتسدب . ردراو یراناکد ددعقرقو یدجاسم راس . [ رارید نر 1

 .ییتدوا نوشروق یس رب كرانا> امدقم . ردراو یلاخ چ وا « یماهرب
 و« ردد نحو رومعم ردقلوا یسا بصق الح . شما ناخ مضعم

 .هتسارک ملحق رد ات رغ مدع شخ اار دارو سل رو

 فلتهجوا . ردراغاط یسقرش فرطو یسهایق كلرهشوب ۰ ردولم هلبرلهتحماحو
 . قدراوه ( یساکرا زکدهرق ) نداروا . ردمالغاص یساوه

 .رادزداما . ردهعلقرب فلکم هرزوا اق نیلا س یسهلق نابوج فاصوا
 .هکر دراو یمسر رب ندشاط ضاس كنا هدنبرق هعلق . ردقو یتارفنو
 . ردحوریذ بوک

 . كد ییرارهن ( نیطراب) ۰ ( رادافوت ) « ( سویلیف ) ندنآ
 . راد بو یراک رضم دورو مظع س یرهن نیطراب

 . راقح ندنرلغاط نیطراب

 وب یر لم نکسنوا . ردیسان رال ورخ - یسهملق نزا

 -4 (هرصاما) ء اردک هلاش لىم زکس ن نوا ی ردهدشام نت

۱ ۱ 
 .نالوایگ اح ینومطسقالوا . ردیسانب كموررصیق -- یسهعلق هرصاما

 . ردقلادو وو هدنعاحنس یو . رد هرابلت اع کوس < هرللدنمشناد

 ر نیک 6 ینالوط نددعب لکش هدنرزوا یلاع هتشپرب هداردبل یسهعلق

 رفظ هدهشمروا یموحنم سور هرک جاقرب ییهصلق وب . ردنیصح نصح
 .« یتارفن « یرادزداما . ردقو قدنخ . ردشع ود رساخو بئاخ قرەيمەلوب
 مماج هرجما هعلق . ردراو یرادرس یرجیکپ « یسضاق قلها ىللازوب



 یسهمانتحایس یلچابلوا ۱ ۷.
KDE KEDE NDE RIE KEDE SDE DIE RIE RIED DIENER926 26 ( 

 ۰ (یوک کک ) هدتعاس ۳ هلراکزور سودول تولوا راوس هنلسم مرق هدد

 هرهشو . ردشفلوا ربرحت "الصفم ینیصوت كنهصقو هدلوا دلج . قدراو

 هم لا ووا یاخدو تاک راطق روش وا رویم لاک

 .كادشیتب هنسهعلق ( قاوق ) هدنعاسیدب هلیا مایا سودول هنب بول یتارپوط
 رک هرکوص بودیا ثکم نوک رب هداروب . ردفوصوم هدلوادلج هدرهشوب
 یرابق یلوطانا . قدقبج هرشط ندنزاغو زکد هرق هلا فطل مایا قرهلآ

 . قدراو هنسهاکسا ( هورا ) بودک لیم چوا كره هلزوا

 یسهلکسا . ردقلشابوصو هبحات هدند و دح یعاحنس یبا هحوف س هورا

 . هاب ۰ یلغاب ددع زوب ۰ ینزخم یللا قرق « یناخرب « یماجرب هدنشاب
 یل هاب ۰ یلغاب یناج قرش و یسهلق ۰ ردراو یراهنخ یلهشود تیمهرک

 . ردرانامروا

 هلرذکچ كروک هلیا رللادنص زمسماا هلیرانک یلوطانا هني بوتالوص هدنوب
 ۰ رداضق هدنک اخ ییا هجوق یمارو . كدلک هنسهبصق ( هلبش ) هدلیم ۳٩

 مر رومعم ردق زو ینا . ردراو یرادرس یرحیکی . ردیصاخ اشاب

 ` لتسهرک هدنشابهلکسا . رددلهحمابو ىلغاب یسهناخنه . ردنبم هلرلاسز ةناخ

 . ردراو یماحر ییهرانمرو

 یزاناکد . ناخ « ماج هدكنو . قدراو هنسهبصق ( نکفک) نداروا
 . ردسهلکسا كليابا هجوق . ردلکد هصقرب رومعم ردقلوا طقف . ردراو

 رب يارو ۰ قدراو هوس زج هیرک ) بودک ليم زوب نداروب
 . ردقحهطا رب برف 1 ااا وف . ردقو یسهناخورهش + ردکحهرب زج

 a GES ا ین 4 ردراو ( هب ردناق هصق ) هدنابا هحوق هن

 . ییشراحرصتخحم < ییءهاجو ناخ ۰ عماح < یه «للغاب یراغاط ۰ ردهدن دعل

 طول ه و كل ا كرهلل ورلبا نذارو . ردهصرب رومعم

 ها نور ینلدلوا

 راسو هویک عبات هتمزا نرس نان رده رک یر هب راقص

 . زولوا تک ههاسرح هدنبرق یسهصق هروب بوک ن رد رلهبصق
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 ید یک ۱۰ راو یراغا هدنراغاطء یب هنا رد زو روم رحم
 . ردراو یرتسانمر . رولوا

 ردد لنم رگ هطاوت یاد ی لک
 قشر یک | ,راو یزاغاب هدنراغاط ؛ ین ها ردقو نو , رده رح رویم
 . ردراو یرتسانمرپ . رولوا

 رومعم هدوب . قدراو هب ([1] هطا لیزیق ) بودیک لیم نوا ندنآ
 . ردراویرا هناخ مور ردق زویکیا . رد هدنطبحم لیم یعرکی ۰ رد هریزجرب
 هنغارب وط رادکتسا ۰ راربد هطآ لب رف اکو ندتندلوا لی زف یراغاط

 :ردراو یرانایلاد قلاب هدنسهعبرا بناوج ۰ یرل هجابو غاب «یرید, .ردببرق
 یشاب یجاتسو یسهلح . ردرل هطا ردق ید كحوک « كوسرانو هتشيا
 ندنناوعا .ردشملوا زارفا صاخ اک ۱ هکردیتلالاكناشاب نادوقبولوا هدنمکح

 هلوبناتسا راقج هطآ یدیوب . ردزاو یرلیغاصب یرحکی ررب « یرایشاب وص
 یدو هدرقح . ردر هطا شلزید اولا لدغو تمزا ۰ ردلم زکتس نوا

 مایا نوک یجنزوقط رخ . مدنا ااف بوزک نوک یدب هدنسهرآ كرا هطآ
 بوشولو هلعدلاو . مدلوا لخاد هل ( یبوف نودوا ) هدلوناتسا قفاوم

 هلبرلاعد ريخ . مدیا میدعت ندنسایاده دسزا كردا سوپ ی راه رش تسد

 : مدل وا دنم هر

 اتدرا وک نرد هرکوص ندکدتنا افصو قو تدم زا رب هدلوبناتسا

 هدنعردپ . یدلوا یسیلاو نوزبرط ( اشاپ رم یجتتک ) یغللوغوا ترخآ و
 . یدردنوک هنوز رط هلس یرقح هرزوا.قلوا یسادختک. كناشاب رم

 تموم من میم

 نوز رطو موطاب هدنس هر كل والاداج یا ثاب

 مرفسو ریس هن زاید
 كنلغوالیطرف ینوزیارط هدنناقنوا بوشالعادو هلبا ناراب هل الوا

 دوم ی كرل هطا هطا لزق . رد هطا كوببییدمش نلنیدوییکنرب [۱]
 . رند هن هطا ون هلبص وعخ



 .ردراو یسهملق بارخ هدر بل .رولوا قوح یو .ینامص هلاضاب « رارید

 یدجسمجوا ۰ یمماجرب .ردهبصقرب رومعم یل هجعاب « یلغاب « یل هناخیللا زوب
 ندارو . ردلش یساوه هد كلون . رداول یس هحان . ردراو یاکد جافرب

 هدنطبملبم نوا ۰ كدلک هنس هر زج (یهکه) هدم یمرکی كر هني ا

 کرد هریزج رب رومعم یلناشواط هجالا« یلوبق تابح با ۰ یل هچعاب « یلغاب

 . ردشنلوا فیصوت نکردیک هب هسورب امذقم
 ندید روس لک یا لناحواط ) هیسرگیب قلا نیا

 واط هجالا . رد هدنو یراک كرل هربزج یربغ . رد هدنطبحم لیمرب نوا

 هدهر زجوب جا آ هطبقار .رلر د « هطا یلناشواط »ندنیدلوا ناوارف یرلناش
 ۱ نر هاو

 .قدراو هن ( یسطآ زاغو ) كر هکح ناو کدام وک بوقلاق نر

 بل یسهعلق . ردشلوا عیطم هحتفلاوبا هدنماکنه حتف لوبناتسا یساروب

 رو هعلقر كحوک ان یدادش ۰ لکشلا عدم هرزوا رلایق ناب هدایرد

 هکر هلبلوا ینهماق . ردزادلوصحم . رد هدنطبحم ليم رب نوا یسهریزج "

 «یلهجاب « یلغاب ردق زویچوا . رارید « یسهطا هعلق » یی یسهطا ( زاغوب )

 رب بولوا هدنمکح یاب یجناتسوب هدوب ۰ ردراو یرلوا یلویق تایح با
 یسک.ردراو یرلاسلک رومعم . ردمور تلخ . ردراو یسغاصی یرحیک

 .ردراسب ر نکن ز ییاخ . ردقوب ییاسح كنبراغاب هدن راغاط .ردق وج تیاغیناش واط

 > کو سند ایت ها ات یراتک اساسا درک وپ دنا < ناونامد
 .یرامنستمیقیذ عبج یهدنرید هفوصانآ .ردیا تراغو بهن بودیا الیتسا
 نکراداجاق هب ناسا . راروق هرایک بولآ یرلرهوجو لام هنیزخ كيب هج
 هدنراهرآ لازقوب یرایک ردق زوب یدب بوباغوا هبهنتروف كويب هتلاماب

 یهدهطالازقوب هدعب . رولوا قرغ یرایحیک بولوا هراپ هراپ ندایرد مطالت
 هطاوب هتشيا ۰ رولوا بحاص هنوراق جنک بولا یرللام كرانالوا قرغ یلاها

 رازاب ود « ۰ ردو یلبس كسرال وا نکنز اذه امو ىلا كنسلاها

 ا نب کا هطاوب د دت ( ینمطالات) لش ن



 و

 ۷ تحایس هشالو تکتاا

 یاکد یللا قرق « یلاخ چوا . یماجرب « ردبارح ید . ردوا زویدب هله

 ۰ یدروغو نوک ةا لص یساوه هدابرد بل یسارو اما . ردراو

 راوس هر هبارآ ندارو . ردحودم یر هوبم و . رد هصفر رومعم

 . قدلوا لصاو هب ( ان ناهج بامرک ) هدتعاس شب هنناح هلق بولوا

 نابایخ رزمی ربات شوک الصا هرجاناتسهوک ی لاخر امن ناھج بامرک
 زواحتمندزویکیا .ردراو یرانازحا بلک هناخ تدابعهش وکر رب ره هکردخابوق

 ایدقم « قدالشاب هتبح بوروق هب هشوکرب یزم همیخ هدزب . راو رل همیخ
 انب هدننامز نایدام نب وقناب هکر درا هحیلبا هدنس هحما لید نانلوا ربرحت

 . ردشعلوا

 بولوا التم برج ضر ىلا یزق كنوقناب  بامرک یانب ببس

 رخا .رولوا نیکسمو مازج بونود هب هتفشا شرطم كرهلوکود یکپرکو شاق
 ینسودنک ن وجم ا اوه لیدبت بولاق زجاع هد هما جالع هرتخدوب امکح عیج

 هنیوص هجیلباوب نکرزک یرسرس هدرلاروب . راریریتک هراغاطوب ندلوبناتسا
 بوناب هراق هراق یرلبرج هدنوک چاقرب ۰ ردیا شون ندنآ بولک تسار
 بوراو هاروا نوکر « راو هصاخر هدوصو هکرولوا مولعم هزف . روس

 یمابب . رولوا یک اضیبرد یدوجو هدنوک قرق . رریک هبوص كرديا شون
 ییزق هدوا .رارروتک هدژم هیوقناب هجنروک هدلاحوب یزق رامدآ نلک ن دوقناب
 و , ردا ادخ دج كلر هروک یزف . لک هافتشلا رادو نوجا كمروک

 . ردبا اشنا تارخو راثآ هع بوریدتا اش هق ددع ىلا هرزوا بامرک

 ینوص .ردراو یمیظعضوح شوخ هرجا هقرب . ردیهاظ یس هق ییا الاح
 . ردهجیلبا عفان تیا . رولوا لدتعم هسرولساق وص قووص . ردسصا تاغ

 هاک افص ررب نوجا یرطاخ را هحیلیاو راغاطو هدنمسوم راک هسه

 نوار
 داوس هرا هبارآ هنب کوس ندکدتا افصو قو هتفهر مام هداروب

 ناڼع هدیمارون . قدلوا لصاو هل ( یسهعلق لناص) هدتعاس ه بولوا

 (یینامص) ندنکیدادیا حتف ندنفرطدهاح مان ( یلغوا یلناص ) هدنرودیزاغ
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 نالوا لزتم هداسیم زوتوا بون هبیک هنب ندنا . كدلک هب ( هلکسا شاب )»
 رادکسالید هزوکک :« لیدهزبک » کهدنفرطیشراق هک مدلک هنسهلکسا ( لید )ب
 ر یک ها برو لا تعقج نددفرط فكس ابا ول: ندهدنفرطن

 نرد

  زاعحایس هدنرصع یزاغ ناخروا هکرونلوا تاور ت لک تقلخ بس

 .رید « كلربکهفرط یشراق ین! رللوغوا » بولکهرایجیک یهداروب شیوردرب
 قاریوط هنکتا لماعو لع شیوردوا ناه ۰ رارد یک بویمربک هدرانوا
 یغناریوط ندنکنا ود « زرُک هلو یلاصتهلاماب هبیشراق زب » بورودلوط
 یدک + رورو هحدرا كن یک هلهجخوو « رولوا هرق ابرد هک دکو د هارد

 هزمکه ۱ بورودلوط یزاغوب « مناطاسناما » : هدنررلکدروک یلاحوب رایجیک
 هزمیک یساروب « تیا فطل . رولوا زم رایک هدیمزاندلوبناتسا .هلوا غنام
 بود یک هدایرد ردق مدآ كیب کیا نوا هدوا ۰ راردیا اجر وید « كرک

 یا لر نوک ا دریک رنو واول
 تامارک ف شک .دکدک هبناحیئراق هدیراتزضخ شیورد . ردنورو لاصموق

 لید هزوکک . راردیا میلست هقح بانج ییرلکاپ حور لاحرد نوحکیدتبا

 ( زیزعلاهرمم هللاسدق ) ردنوفدم هلیمان « هدداباب لید » هدنبرق یسلکسا
 هدانک هن هدنورو نیا د ردراو ناخر كوس هدننوروب لید كشه و

 .رارولوا رظتنم هنس هک هلراقاق ندفرط یشراق قرهلوا نامهم نکی هبولؤا

 ندنکیدتیا انبو اشنا« ردیریزو حتفلاوبا هک ءاشاپ دمحا یلغوا كسره یاروب
 بوجا نابداب ندلیدوب هدعب . ردنورویرب هلیوب . رازید « لید كسره »
 . قدراو هنس هعلف (اولا هرف )

 ناڼع رلارو . ردیسانب روفکت رهشو هعلق - اولاب هرق ٌةعلق فاصوا

 .رارید « اولاب هرق » ندنکیدتیا حتف ( یلغوا جاواب هرق ) هلینامرف كنیزاغ
 یراساسا نکل .ردشلدیا مده یس هملق ندنکیدلکج ترسع هد ها حتق
 . ودیشفلوا ر ر هدنمکح يات هسورب هدناخ مرداس نامز . ردناباع

 یربش . ردراو یسبثاب وصو یرادرس یرجیکی .رداذق قل هلآ یللا زوی
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 1 ۱ تحاس هشالو تادا
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 . ردراو یران زخم عاتم ربغو ار هله هدنشاب هلکسا هقشاب

 ,شقنم هدردق قرق,«ردیواح یراناکد فرحلها ؛ددعزو كس یسوشراح

 انبرکراک كرہشوب ۰ ردرلهوهق روہشم هلبراناوج یان کردراو یرلهناخهوهف
 اک رول اش تىق ىدا مد ران را لب لو یاتسف
 و .:ردراو یسه صاع هدنس رق یارس

 هلق یرلهر بولوا عقاو هنیرزوا راریاب عفتم یراهناخ عی كرش
 .ردلهشود مربدلاق هبا شاط ضاس انار یراق راک ردرظان ادد 2

 .كنساوهوبآ . ردرلغاب یرارزوا كراغاط . ردراغاط یسهسک | كنسراهناخ

 . ردراغآ هدوركنر . ردراغاصو مياس یتلخ ندنتفاطل

 .کهدفرط قرشالوا = رانالوا حودم ندننابورمشمو تالوک ًاملرهشوب
 رس هک الفا هلیوا : رولوا بئاغ مدا هدنجما . رارید « یزکد جاغآ» هراغاط
 زول نو كس نوا هدنسهاس هکردراو یرلمظع تخرد کچ

 نوک ا نوک هرجا نابابخ هوکو ب . ردراغاط نایاب و دح زمنا رأت شنوک
 یللا هدرلغاطو . رارنود هلبا وص هکردراو یرانمرکد یخ كجه یرلهتخت

 . ردروپتم یراکرید ناولاو یبا مور . رک لود اج هدندف قوشرا

 تباغ هکر دراو یسهلزوط هداب رد بل هدرب ینیدلوا مات كنسهربحم دیمزا

 رهش . ردراو ینما زوط هحهقشاب ندنخیدلوا د ذل تباغ یزوط . ردروهشم

 هکررو ناشن ندنابحبآ ینوص ندیا نایرج هدرلهمشچ « هدراعماح هرجا

 .ردروپشم هدیمالا لرو نزا شات ررر و

 ( یدقا هدازخیش ) هدنف رط برغ كرش س یرلهاکترابز

 . یدیا ناطلسولوا قیرط یاوشد هدتولخ قیرط . یدا یخبش

 E ر مو هفرخ هنسارقف هل . یدبا رابع یحاص لماک هدفاک

 . یدیاقو یسهفطو ناعم ندربر هدلاح

 "افص وقوذ نوکنوا هدنسهناخ كنیلحد# یغوالوق نمابرقا هدرمشو

 : هناا قرم هلا راتسودو احا هت بودا

 دا ةا هدبفرط یشیاق كنابرد پولوا راوس یک هج ندنآ
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 ردشعا ر رح قاحنسر ندنلوطانا هدیدسزا هدهرص ییدشتا رارح .

 یدرولوا ناسحا قلابرآ هجور هارزو یلغوط وا یساروب هدزعامز .

 یراع ۱۸۷ ۰ تماعز ۳۵ . ینولاه صاخ ۲۰۵۲۹ ندیهاشداب فرط <
 شرم كلها یللا زونحوا . ردرزاو ین یا < یننشایرج فضادر 

 :یونس یلضاق

 اه ریدر او یک تار رد رهچر ناد دز او
 یستفمر ۰ یسادختتک يهاسرب « یرادرس یرحیکیرب . ردراو یرلناکرزاب ۰

 اک ها دقت قاعار ناسا رز قاراان و

 راقاروطوا یرجیکی مشتح . راربک هیریرح ها نوک انوک هکر دیراناکرزاب
 نیزه  فلکم زویشب كسحوا هلح كرهشو . ردراو یرلوجروق « طقه 

 .ردراویرهناخ یلوتروا تیمدرک یمرق نیزمورومعم یلهحاب «یلغاب .هقط
 غاب هکردینارس عباز ناخ دام دادب حاف یعظتنم كا كنب رایارس فلکم

 هراهاشداب الاح : ردرصاق ناسل هدنفضو . ردمظع یارس رب یلهقدحو

 هشوع كس یر هدهبس ینلاشاب . رولوا شورغ كبش

 : ءیارس اشا . ردراو ازش یجناتسو ردقزوکباو یداتسا هحاب . ردص وصخ

 وا یعزکی رهش هلا یسهناخ قالوص رادرس « یسهناخ یلغوا پوط نوتلا

 بارح جوا یعرکی . ردیدوهم یسهلحم رب ۰ نایتسرخ یسهحم چ وا . ردهلح
 ء یلهرانمر ( یماح همکحم ) دخلا وشراح یعدق كنسه . ردراو یعماح

 ید هیاروب اشاب وتر یریزو كناخ ناملس ینوب . ردنشور عماحرب یلوتروا

 . ردفطل عماحر نرمو قش . ردشمر دتا اشنا تفو ینیدلوا , کاح ا

 « كب ندلاءالع ۰ ( یماج كبد ) هقشابندنوب . ردیسانب نانسرامعم هجوق
 ار اتم را نارا و رام ی ماالادع
 شوخ هک (یماج انشاب وترب ) ندنراماج . ردقو ینارقلارادو ثید اراد

 ( یاج اشاپ متسد ) . ردراو یساعر كالد « یال « ینانب ۰ یساوهوپآ
 . ردیتسد هشيب كناغا نانسرامعم هجوق هدیمامح اشاپ سر « هدوب

 هبهدنورو هدنا ۰ رد ( ینارسنامهم اشاپ وترپ ) ینلکم كا لس راناخ

 ندرلناخ . ردیلنوشروقو هیق زولوط ۰ زیکر اک یسانب هکر دناخ قاجوا شمت



 تحایس هنشالو وا ۳
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 توس .ترضح ۰ . رد « یانو راو یح-ا ا E یراکدد

 3 زد هاند هد رش تمزا وت مدقم هنس بانا کس نون رک ندیهاس

 هنانند وب و و هد هلاوق هدنلبامور نیا یلعوا سوتقلف ( اما

 ردنکسا نالوا دلوتم هددسزاوب اما. . ردشلک ردنکسا ترد ناینانو لو
 هکردشع | اقنا ناتم هملقرب كرديا رومع« یدیمزا بولوا هاشدایرب .ناشل اظع

 نانو . ردرهاط ps یاب رثا الاح . شع دننام هلوېناتسا
 هدننآ و ردنکسا : رارد (هنودهک ام ردنکسا) هن رمشتیم زا هدر

 هلس رادکسا الاح ۰ یدریتالباب هدنراغاط هحیلماح یهدنسهلباقم لویناتسا

 قردرابیاوک هجناص یهدنفرطقرش لدمزا ردنکسا . ردیطلغ ( هیردنکسا )

 یزفروت دیمزاو زکدهرف هلیرهن هیراقص . ردشمتفا هنیزفروک تیمزا
 لوبناتسا م کوج . شعا شلاق س تمزاو لا هحوق هدنسمزآ

 ید زا بودیا دس یجیلخ هجنابص ( شططشک) ناسنوب یروفکت
 لوک هجناص هسسندا دام ناثع لا هس اما . ردشمراتروق نل زج

 هغآ کیا هتخت رب « هبهآ شب نودوا راطنق رب قرەق | هنب زفروک دیمزا

 دم یماروا توقا هرازا چود یاس هند ی یا
 . رولوا هلکسا

 ناخروا ی ۸۳۱ هنس نکیا هدلا كنرامور لوبناتسا یسهعلق دیمزا وب
 یسهعلق حتفلادعب ندنکیداروک ترسع هدنحتف . ردشلدبا حتف هدننامز یزاغ

 اهدرب یرلنا < تاسف ی هارافک دق هدندن و هک ردشلردقس اا

 هداردبل قرهلوا مادهنالاهش الاح , ا هنسوه ىلإ یەعلقوب

 هدهسنا راو یتارفنو رادزد هدنجا . راو یمیظع "هلقرب یلوسقرب هشوکراح
 نوجما كنا حتف نهسلقوب ناخروا . ردولم هلرلهتسارکو یال یک ینورد
 هتشا . راشمروس « تکراو ؛ ردعذا» كردا رادرس ی ( كبهجوق ) الوا

 ابو تک امزا » هدرابضم . رارید ردفرح ند « تیک مذا » هد (دسزا»

 یتیالو ( وسیلق ) قرهلوا رادرس كيهجوق هنب حتفلادمب . رارید « تیکمزا
 یبرالالا یلوطانا ناخ دم حتفلاوبا . ردشمد لا هجوق هنمسا كردیا حتخ
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 ۰ وزا < ا . طالخا < ما ۰ و « | رقص ا یرلضف,

 . رولوب تابح ندیکی ایوک قرەراقبج یهقلتم ضارصا مان هجن رس . قرقوا
 بوقیچرایش هجنقیچ هجنقیچ شلورود یکیسهنادحیبست هیبشتال ندنسیضعب

 ران دیک بولک ۰ راررس ہرا لاج یرلیقج یک قاصرغاب موغوب رشبللا قرق
 هک اک ندا هدنرافدراب یراقح ضم کردنکخ ےک - راردبا اشاع

 بوبانیق ندابق نیلا وصوب : راقیچ تارمشح یک ك بلک « رلتروق یلشاب هایس
 3 ریش ی یا یا یار هرات

 . لزوط الصا نوک چ وا الوا هسمیک نجما - یراطرش كنبوص همجنا
 ناجقررب ماذخاوحابص نوک یجدرد « هديا زیهرپ بویهچ یمسق حوریذو
 رادربخ ییدوج و هلبالاحوب نوک چوا . هتوط قاحیص ییودنک اما . هجا وص

 ندوص ترول چوا ید نوک ج وا کش . رولوا شمحا الغوم بودا

 ندکدتیا لمع شبنوا مات . هجا وص یسهقواسم جیلپ زنسزوط بوجما
 اب روج یشک ۱ « وص نومل ..ردبا هدهاشم رلددناف یناتحتو یناقوف هرکوص

 مک ۱۱ کو 7 روی لس هم دا مقیم الا شو
 یندبهلج . هریک هراماج ندنآ كرهدک هنیراهجیلبا هوولب یشراق بولواراوس
 هما رب یلتیصاخ هلبوب هتشیا وصوب ۰ رولوا یحاص اضعا بسانت . تسردنت

 ۱ نر
 ما راس تا )اجا مرشداراوع كروک بونه یک هدنداروت

 . ردینوک ناملسمرب یلوا شهلا « یلدحسمرپ هدایردبل هیرقوب . قدراوب
 ( یورو نوتز) كرکج دلروک ردق تعاس ۸ هسندارو < راو یلامرکد رب

 ۱ . لدلك هنسه رق

 رک او دک غ تمزا - یھ و یورو نوتز )

 . . رونهلکوب هداروب رایک صوصخ هنی رلاغا یرچیکپ . ردقوب تراحم رب
 کیا كزفروک هلا ماا قفاوسم هدنداروب .ردراو رابوک زومعم هدنراغاط

 .. دشت هنسهعلق ( تمزا ) هدتعاس ۸ كردبا اشا یرلهرومعم یهدنفرط

 (هردنانکل[) راو  تسکناز دوخاب ننودهک ام هماق فاصوا



 3 تحایس هنتبالو ست دآ

 و OSE LES ONE EE تیپ ی ایت

 _یلجح هدنح زا ۸۲۷ و . ردکعد « یرللغوا اراد » هک ید وق « اراد »

 .ندفلشاب وص اقوا .ندشاب صجرک یماع . رتسف كاحد
 لتشهرک ردق زوبخوا ینوزاو اعا ..ردسحا تام زول )

 . ردراو یسیشراچ رصتخم « یماج رب ۰ یناخرب ۰ یماج رب بولوا راهناخ
 .كنو هزوبک . ردیسهلکسا كنرهش هزویک ندنفدلوا نامر لزوک تاع "

 ,قبرط مورضراو داده هدهفاسم ردق تعاسر هدنرزوا راغاصط هدا

 رده روا

 مرکب كركح كروک راناستمک .ندتشدلوا مایا ۰ قدلا کن هدهعلق ون

 ماش : بلح « هنوق هدارو هک كدلک هتسرلکسا ( لید ) هد هفاسم ليم

 .بولوا راوس هنیراقاق تآ راوز . راجت . جاهتبالایوذ جام ندیک هرصم
 رب ارز . راردبا روع هن « یلید كسره » نانلو هدفرط یثراق ردق لیمرت

 .تیمزا هدایت 4ردزفروکرب لوس رروس لیمناسکس یاح قرش . ردزاغو
 دجککا کیا.« ناک کسا یا هدنسهکسا ید هژوکک و . ردزاو یرهث

 .ندحرات یهدنرزوا هکردراو همشجر و یناکدلاش کیا ۰ هناخهزوب رب « یناکد
 اشنا هدزکس قرق كس كناغا نطصم یسئاب یحاتسو كدا ناطلس
 . روسلشالک | ییدردتا

 .هداوهنامل كردکح كروک ر دق لیمچوا بولوا راوس بیک هني نداروب

 .هدایرد بل قرهیچ یراشیط ها ناراب هلج . كدلک هنلزنم ( یبوص هما )
 ۱ . قدلووف هافصو قود قرهروف همیخ

 .ندلوتاتسا هدنمسنوم زارک هدزوک هتسرف دم هما لی لا و

 زاسرب قرهروق رارداج بوک رب رامدآ هجرلکی هیاروب ندراهدلب راسو

 ..كنفوت هیوا « رروس هحکقرق « نوکقرق هکرولوا شونوشعرب ۰ روسو
 طالخا بولوا دردلها . زاملوا رعت هلآ رللب د هکرولوا یراقلنامداش كنشف

 .ندنیوص همجا هحیک چ وا « نوک يوا هدارو رانالوا التم هنضم هدساف

 .« ارفص لیشپ « یراص یراص بودا غارفتسا یمیک هلاصاب . راردیا شون
 .م رب راو هنسهبت كاله ندنسهشخ ُهحمار مدآ هکرلرراقح طالخا « ادوس
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 ا (یدقا نسح شاتكب خیسشلا ) ۰ هب ( یدنفا تنج لها
 هدیسه . هلدتا سو یراهرش تسد كم هاظع اشم ردق یانوا یلصاح

 دلرمقح ادخ صا رلیدر وس تمه ود « هدا كرانم ادخ یتحاس ! یرو »

 وا رو رسم بولکدجو dy را نفخ توانا یزوک ناح

 راس كنل والاحس ر یللا كم هتفه لوا . كدلك هزمتنمی هد نا

 e هلو مک هدمرا لر ار « دم یغوا لوق « ندضایرفا"

 . مدب وا تا كز نع ردپ

 یاو نابع كزمتحاس هشالو تیکنذا

 ی یی تالص . قدیوق هب یک یزمهسلا هدنسلکما نشم یفوک همج
 هرچا عماجوا هدمهعقاو همرطاخ نکردیا ادا هدنعماج یلچیخا یهدلکساوا
 . رحفلا ةولص کیدتا كانذوم كريةح دلرداتماما تهانب تلاسر ترضح

 یدلک مکیدهید تحاس هرب تعافش ندساحم تباهم درهوا یلوسر تسدب

 یزو ودیا رلاثودح لس كس ود « یدلوا بسم تحابس هللدحا و

 هدنفررط رادکسا بوباق هیراکزور زارو كره CE . مدروس هرارب

 نکل . هتنوروب یسهچابراق ءلراکتخ .هننوروب شمالق « هتنوروب ییوک ی ضاق
 «هجنراد » نکردک هلیا قفاوم مایا همرص ایوب قر هبارضوا هننوروب ايق
 . كدلك هنسهعاق-

 هدنرزواب یل مداوودبل .ردایمناسکس ندلونناتسا - هجرادفاصوا
 یسوقرب رطان هنامل . ردهعاق رب بعص ۰ شاط ءان یدادش ۰ یللکش عین

 ۱ تک ي ی هاا نکل . ردوو یارف . یرادرد . روا.

 .ردف و یعاج 1 یرازاب  یندشراح راو یماجر .ردراو یمهناخ یلوروا

 یرادالوا اراد كردن تولغم ی (اشاراد ) هدن راد مگ یلعوا نططسص

 هنمسا كردبا اس ییهعلقوت وا ۰ یدر و هنسحناهر هدنحا رار هدنو



 5۹ راوکرزب رد همان دنا

 برشم اقنع بولوا حور كنس اگاد هکردلوا متحیصت ندتهج اند! لغفا

 هدنلط یشر نوجا اند بوراو هنابعاو ارزو كغيدلوا ساو سلح «لوا

 کلا نا تعاق هتسهمقل اضر ۰ لها لاقتتسا بولوا رفتم ندنس هکهلوا

 ««ششعد « یضال زنک غال » : نیک هلتعاق . هم فارسا هدیام نرک

 ظفح نوجا هقرفثو اما یهغآ قلاتو و مزل هدقل ام : دالاس
eکوج . هلوا جاتح هدصان  : 
 كتەلوا جاتح هتسود نوسلاق هسرلاق هنمشد ۱

 .دنب کیس یغاشوف تربغ ندرت کا مدرار كکیدتبا راک و تک لمد

 - زامو وارامشد رادغو رابع رووا وص . تیاهظفاحم ماد ییدنک پودا

 راد یهو یراهاکتراب ز هل بولوا لوغشم هل راتراب ز هللاءابلوا راک

 «یرلەدلب :یهسرغ راخاو راجشا دنا وا «نوناعوشد نالوا مش رویم

 ربزحت ییرامرج رادام اراد ۰ یرابنابو جاف « ییراهملق . ییرارثا ام تربع
 تولوا رخ كتقاعورخا . تک هدوجو فلات رب هما ۸ هناتساس و ا

 نوسل وا لرهطو ناعم العو لحقح . كلوا نما ندنرش نمشد

 رشح هدسد هلالوسر لع . كسهلو ناعا هدسف رخا : ناماونما هدابند

 .یاولم اسر همنکا بود <: ھن کشک ییرادتو . كيماوا

 . یدید « هافلا . هلوا مخ كتقاع یرو » . یدرو یعالوق قرءهروا
 .شلوا رونرپ یحما ضهناخ هکمدحا یعوزوک قرهلسا ندنسهمدص هلس ربقخ

 هک مدروک ینآ . مدروظ شومات بودا شو یق رش ییمد کمر له
 « قتلمرب ۰ یرودقرب ۰ یعاح النمر « هفاشرپ : هفاک ناتکرب" هدنجما هکهر

 بتک ردق کیا نوا صاحب زار هحنکر و هباده رب « یلاتسهق اکر

 - یدریو هار جرخ نوتلا فرشا یلکس ردق زوکیا كردنا ناسخا هسف
 ارادت تحاص هدنغ راد اما . ردروتسداکس د كودك ەم! یرو »

 هنش راهح بودنا سو قا هارهبد « لواراب هدرد لها . لوا درمبولوا ۱

 . قدلآ یتساعد رخن هدالران آ . یدروتک هب « یدقا دحاولادسع » هدنرازاب

 خیشلا ) ۰ + ( یدنفا یروفغ خیشلا «  هب ىدا ( رم یرصم خیشلا)



 بور دروط هرزوا قا هدنروضح بوشباب ندلا ود« .راو مم ا

 : یدلبا زاغآ هحیصن وش قر هروب یعالوق لوص هللا عاص

 زمهلمسا < رولوا لوس وب مدا ۲ نمودن را کر زب ردب همان دن

 هع كع نکیآ تح :۰۰ هغد کتروع نقاص هساراو كرس . هچ ماعط
 . هلواشادلو هک . هقاط هک کدآ یا . همکید مارکت و ۳ كکاوثا

 . همزو یالا . یرک هلاق ! موزوک « یرابا یرو نت ..تاسرکح یررض

 یا . هعازوا لا هرب كخيدهموق یشرب ۰ هشراص هاب ناراب . همصاب هالرات

 .بودیا رظن هم را 2 تدر وک اج كم و نان ..همهلکید ترک ی اوت ْ

 .راوهض ع لهادرب ناماونما لهسر راو ۰ همرا و هر رب سل وعد ۰ هعا تناها

 هوا ندوا . هلا طفح یرازوس كک دتشبا هدسلحم نه . لوا رارسا مرح

 هک يه .لوا ق راغ . لوایار ا دواس « ندنغو منومذ . همریتک ز وس

 . همتک هدنک وا كراولوا ندنس . هلوا ناب زدب و جو . تیا تقلا نسح

 « لوا راکزیهرب ندناهنمو تامرح بولوا یهاط اعاد . تبا تباعر هرارابتخا

 : ۰ 23 هاا لضفو راع « فورعم هللا لاح حالص تودنا تموادم ههسح تاولص

 ۱ . لوا رومشم

ees 
 راع لک همها راب یا هغمروص

 ضایع و راو ےک هب الکا

 لفل و ینیلها لی ین یسراف

 تیا زاین هقح تيا زام تقو

 اما هلزوک . تن یاب هدلاخ
  تیارکفیسرد . ترکوا كکدلب

 یاع و صاخ در چیه همهلا

 یالم همر وک لوا سلج هلها

 اکا رولوالوک هلماد هب هلماد

 نا هلکد یوزوس

 . ردکتدنفا دوعسلاوا نیلقنلاقفم اساسا ریو [۱]



 ۷ ۱ یدنفا نیسح مالسالا خيش ترایز

 زوشالاح .ردشعا بارخ ینم هتتعاطا مدع كنسلاها یرهشوب یراترضح ,

 ییا « یرصتخم قوسرب ۰ یسهواز رب . ردیس هصق مور رب یل هناخ رومحم

 . ردفطل تیغ یساوه اما . ردراو یماسلک

 هج هدایبحابصلایلع .قدلوانامهم بوقیچ ندیک هلزعراقیفرهلج هداروب
 . قدراوهن ( یسهجابیاچردنکسا ) هدتعاس ۳ كردیک هلا ایردبل همش بناج "

 ی ا مس ا یک مرا غاب هدایرد بل -- یفاصوا
 .ردبراکنانسرامعم ۰ شعا یسجالرادرتفدرپ مان « ىلج ردنکسا » هدنرود
 هجابصاخ صوصخم هراهاشداپ هنرزوا یسهمیاتافو دلوالب كن یلج ردنکسا

 . ردراویتارفن یجاتسوب لهالک ردق زوب یا ۰ یسیشاب یجناتسوبرب .ردشلوا
 . ردن دن راستفم عبارناخ دا -- ( یدنفا نیسح مالاسالاخش تراز )

 یوتف زواحتم یس قرف هدظفح . یدیاشمهلک یتفمرب هلوا ردق هب یدمش

 . یدراو

 نکردکق رەل a راقضر بول آ رات آ ندنداتس|هحغاب هرکو صندت رايز
 ` یدردیا نشیراب همز كر کح ك هر وک دیک نالوا زلاقتاو باوقا تاو
 . قدلوا لخاد هلویناتسا ینوک یحنش لرفظلا رفص یسهنس یللا كسب تیاه

 بوپ وا راغ رش تسد كردامو رد بوراو هزمنیکم ٌةناخ نوکوا ریقح
 هسور كدلک افص » : یدسا مزب نع رب هدمکیدتا رارق هدن راه رش روضح

 .یداقو یربخ كا .ندنمکی دن هتناج هل هکولاح « كلداک افص « یحاسب

 - ووس « ۱ ید ند هن کوشا هد هسو ر ريةح ! اطا » : مديد ريةحخ

 هسک ات داوا اف هدنساروشاع كنمرحم یس هنس یللا كم د: کراید

 . مدوفوا یس هروس « انطعا ابا» هرک تاس ۰ مدیا توت ا هح ن

 هدنس هیواز ناطلبس ربما هد هسورپ هک مدروک ینس هدمانم ماع هچیک لوا

 هع کک هحیکوا ۰ هلدردبا کی بودا احر تحاس هلا د دمتسا ندساحور

 رایان ابلط ندا نورها تک یا را لا ها
 .كدەهللا توالت هحاف .مدرب و رود اک هاساضر ثانسهلح هحک لوا هد ن

 .هبلبا كرابم هللا . یارک ا 6 یرگندمش ! لعوا ۰ یدعا لک
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 یسەمانتحايس یلچاٍلوا ٩°

RIK KE KDE RIE KDE DE KITE SIE KDE KEDE NIE Ke DE SIE SIE KDE Be IE KEDE DIE RIE NSE NAEهک )هک  

 تاسبا هع یک « ! داد ۰ هآ « ندکلا دایرف نوروب زوب یلالب یا » : عرضم

 یا یخد رقح . رارولاق ناربح ند هلوک رانابوقوا هکردراو رللاح بسحو

 كرهلك هربرب مدا شب نوا فظن  فیرظ رخآ بود هلکی هلبا لاحو ن

 ردق مدا N دغو ا ندهرق ردا دن هنعدنک ینمراحالس

 . قدراو هنس هحان CE ( کوس ندکدتک

 ی هسورب E .رروطوا ئان . ردهبحات س ( یلدومرآ هصق )

 لب راهحکاب دومرا رحش یفارطا یل هاب « یلغاب هدارحزودرب هصق .ردندنفرط

 رومعمردو زویجوا .رارید یلدومرآ نوحکن 1 ۰ ردرومعم « هطبر رب نیم
 چوا اجرب : یماحرب « ردروتسم هلا دس هک ابارس هکردراو یس هناخ
 . ردفنطل تاغ یساوهو با : ردراو یناکد ردق نوا « یاخرب . یدحسم

 : هلحاسهلجملا ىلع هليراخا كرايجيك حابصلا ىلع بولاقنامهم هداروا هجیکرب
 نورو زو هلراکزور یطاب لهس ادخ دم . قدلوا راوس یتشک هن بولک

 ندد كغاط ما ( یلرطاق) قر هجا یرانکلب بولبتروق ندشادرک
 هارد لدم یللا ۰ قدوقوا هحاف هنحور « ناطلس اب » هدلحم مان ( یورو اباب)

 « یدلوا نامل دوس قل هتروا قرهلوا دعاسم ماا هدزمکید هلورلبا بوقح

 . یدلاق هدنربح یک یھ
 لکدهدلاراکزور ؟ م هيلين ؟هراح هن لدقروزهدم بادرکهلارغرولاق

 « هسروا » هلفلواقفا مان ماا رخآ . كدزک یرسرس هدایرد یور هحتقوطنم

 «زوناف دصاآ « ا هدرصعتفو قر هناللوق

 . كدلک هنس هبصق

 کیدتیاانب یلوبناتسا « نایدامنب وفتاب» س ( زونافدصاا ةبصقفاصوا )
 قر هلوا طلغ نوحکیدتا ان یرهثو یخد « نافتسا ابا » یلغوا تقو

 . .ودقلیشاب وصرب هدنمکح یاب یجاتسوب موارد بل  رارید ( زونافیدساآ )
 ۲ دک یم هحان كنو روا - ردراو یقولاوق یکاصترب
 . هدنرصع ( كللا دع نب ناماس ) ندرابوما . شعا مظع رهش هدن رصع

 زی زعلادع نم رم تفو یندنل وا تدوع حنق ف كر هبدا هرصاح لوبناتسا
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 0۵ ۵ ۰ نوروزو کسا فاصوا

 KI NIE (96 NIE )یک )یک )یک )9 RSI KSI NIE جیوک یوک )یو یو

 اهل وفدم هدنرف راز هی هایم تا ف » 2 راتەنئافو « نام

 , مولعم یرلمسا هد هک دا ترابز یهللا ءال وا ر اک هڪ اهد هد هسور "

 .كرديا توالت فیرش سیرب هدنراهاکرد ؛ مراقدزابوب . مدم هزاب ندنغیدموا
 - ردراناح مکیدتبا بسک قلانشآ بیرقت ربو مکیدلبا دادمتسا ندنراتنناحور

 هنحور هلرقح هلیصوصخو كهللا ءایلوا وب ماجر هد ندرلنایوقوا یعاتکوب

 .ردقم فرا و زی ا رو

 .قرهنالعادو هام زامسنآ لو نوک یا رقم یو نا کلم
 زمففر هدلاح یرلکدلک ساز هلمزب قر هلوا راوس هتسراتآ هڅ هد ینه

 هلبا عادو هلرلنلک ندنآ ۰ كدلکر دق هنیرسج رفولبن هليا اغا دما هداز یوا

 :هسور یزفراتاوح هداروا . قدراو هنس هصق هبنادوم هن هدتعاس چ

 قدلوا راوس هب یک راکنمرب كرنا میلست هنیرامادخ كنيرانایعا

 ات کر . بوللاقلاح هنلاص هلاص قر هلساق هارد جوع توقبح هلو هليا مانا

 . كدلک هنسهلکسا ( نور زو ) هدلاح زمغیدلوا رازب ندزعاح

  .هدعدق نامز س نوروب زوب ناما یب "هلکسا نورد غاد لزنم فاصوا

 . ,ندنفدل وا عفاو هدداب ف اک نا یر . شع) هلکسار رددنو رومعم

 یار دوا نت لر تود هغ ناو رز اراک ن

 .یرثا یساعد دب كراجتو هقئاط ناقسب هب هلکب هب هکب هداروب هتشيا ۰ راراناب یا
 .«ناخر هدنشاهلکسا . ! ! ردشع ولو هدقلواو شلوا بارخ یسارو قر هلوا

 یکعا ۰ یناکد لاق چاقرب لیا فیرش عماحرب رصتخ « هناخ رفاسم چاقرب
 غاب هد هروج ترد کل + ردقو اس رثازب هقشاب ءراویراناکد یح ی هزوو

 ۳ هدنرازاوبد ورد ثافیرش عماج یک هدنشاب ھلکسا . ردقوج یرا هجقبو

 .هنادرک و ی ردشمالاق رب قح هزا فرح رب ندن رفاسم تاکش

 رس. نوک نوک طخ هززوا هفلت هلا . ردلکد رف شال ۱و

 ! رانوستا اشاعو ریس یراراود بوراو هنورو زوب رانتسیا كما
 نورو قو :.ندکلا داف ۱. ۰ نوزون نو ندگلا داد
 .! نورو ء غا یدلاق یس هب هلکب هن هلکب



 ریدقا هدافا رداع رم داراشواخت یدنقا دو کل .ناردندنواخ
رجا هعلقم | هدهس ور هس ۰ ردیوهسور

 1 هدمظعم هکتر هد رلعماح یهدنسو

 : ځم رات هنتوم ۰ ردن وقدم

 یطق كنهسورب ةداتفا یدک - غراتلبا ( اپ ) طاقسا یدشود

 د نادلا لاک نلولا) یا یعایص هلع تامادقمو لح تامآیک.

 هنس شکل الوا . ردندنس هبصق ( هدنوسا) ی هدننرق هتساما -- ( هدد هره

 "لسکت كردا ]٩[ نامدرک یش ودنک بودا دوجو اقا ردنا قلغابد

 ا ریتم راد رک ت ن زس هر نادمولع ا١ اشا راک

 قرهالشاب هام هرف ند « هداز مساق بیطخ » یستفم هسور قرهلوا یداه

 كزدا نونف لیمکت خد هد هس ید « شا ماعا ٠یف مالک هد هننسرب

  نمعم رل هنس قوحر اهد . ردشلوا سردم هنس هسردم هن د| سه ەد هشت

 ریتعم دنقم راح هاب رد ملفا فرصتم هب هبلاع صام قوجرب قر هلوا ۱

eولا كنادو هد لب زح را مان «یدوح هدد » ىح - ودزاو نابقلا  

 ردنوفدم + هدنراوح ناطلس سما . ردشعا عادو هب یاف مع هد هسورپ

 ۹۷٤ « هلوا یوم ا : ځم رات هنتوم

 هبهسور كو هلیدیا لزع نکیآ یتفم ( یدنقا برص ماسالا خیش یلولا )
 هدنرزوا ماع قلرط هدسرف یاتسرارس زا ود زاوا یدشلدا ین

 تررش هلسیمان « یسیع عساو د (طاص نب ىلع یلولا) « ردشلدیا نفد
 یرب یه هکردراو ینافیلأت هم اهد .ردیفلّوم كن « همان نویاه » . یدشلوب

 - (نیدلا سمشقآ ترضح خش ن هللا روت خیشلا) . رد اقا زنکرب

 .یدر اشک هبهسورپ نوجا قراعمو ِع لیصح قد هلو وا نادرکور ندنرلردب

 اع ی ور غرم هلهجووب شهاب هننطب شارتملق ی راطوتوب ع هدر
 ریما ن یقلادع انالوم ) ۰ ردهدننج راشز یریف . ردشلوا ناور هنانج

 عرش داحس لاو » : رات هنفیدلوا یسلضاق لوبناتسا ردندولوب - ( ماش

 وو یواح یهبصج دام كت رد هحن> الطصا قلغابد ۳ نادر 0 ۱

 . رسد هنس ها بئاغ ینکلترس قر هروط



Ak 
  ۹ا

 ۳ ۱ ۱ هسورب یایلوا هاکترابز

 فیاللادبع ترضح خسیثلا) ۰ ( ینامرق ترضح خیفلاینامن باتقآ ۰ ین
 خسشلا ) . ردناطلس بولوا ندبمارب قیرط - ( هفیاخ یحاح ) ۰ ( یدنفا
 ن دمت هداز عم ) ۰ : ( نیدلاییص ترضح خسشلا) « ( ىدنفا زز علادعاع

 ا شا یلچرب یناعم رح صاوغ ندنب رحستم (  عور نیدلاحاصم

 « العا شودرف اک ۱ نوسلوا رقم » : ىلاخ ةتفك رات هوم . ردریتعمآ

 . ۹۸۰ هنس

 نسحانالوم ) . ردیونکم « ردلعو لماع - ( یلعدسترضح خیل ۱)
 ردقیلاع ماه ءردص بحاصماما ) .ردنداماع راک ثدحمو سقم - ( ىلج

 . رداملع ناطلسیح اصارغو ررد -(رضخن وردخالنم ترضح وما

 ۰ ردراو هعم و صر كخوک هداروا ۰ ردن وقدم هدنناب شاح ندلانز هدول : ۱

 3 .ردشمافلأت هدنآ" یررغو ررد وربسخالنم هک ردةناخ تدابعرب لظم تاغ

 یو كردیا توالت فیرش مخ رب لیمکت كرهرک ههعموصوا افت ربقح

 مربدلیب + (يمدقم فطللادبع خیفلا )۰ مدتی هبه هنحور كورسخالم
 .ردناذر فل وم . ثدح . سقم - ( یدناهاشترضح ) .یدایعاما كناخ

 دقمرب هحورآ هدنبرق هحلباق سا - ( یدنفا ناماس هداز یشاصمراص "
 نالوا توالت هدرلابرد یربغ و 9 ناهع 1 . ردراو یراونا رب

 ےک نایب تم رج 3
 ( یرف راد دق ) هد رو ییماح ناخ مدنی . رد رحعم رعش و یک نم 7

 بولوا دیدق راتم ورن دلس هحرازو هدنسورجا مظع واغرب هام ناسد

 هدنسهناح هسورب - « ىلع دنس یلولا» . رو نوفدم < رلراتاب هزاتورت

 رتوک- ( یدادغلافسوب نب یلجنسح هداز یدادفب یلوملا) . ردنوفدم
 لوا . یدتوط نایشآ هدراشز هدهسور كودي زاور ند صفق ور
 - ( نیدلاماسحنر دم نب نیسح نیدلاماسجیلولا ) . ردماناهاکنرابز الاماقم

Nہک وأ ییماح ناطلس سا ۴ ردشل و رامشا کید « هداز یا هرق  

 خيشلا هنامز فراع ۰ هناکی دهاز « مشت بطق « مرتح نکر) ۰ ردنوفدم
 قیررط رانو: ددساوشم تنشقا دوم یرادکتنا - ( یدیفا ا |

7 
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 یمهمانتحایس ینجایلوا ۲

 هدزمکیدتا تراز یاربک ٌهناتسآ وا .راتاب هدهقرب هليا قاحیساونا اشاب یضترم

 . یدرآو یرادهرت نزورمرب یللاقص قآ
 ا دیزیاب مریداس کردماقم كذنوزاک قاحسا وا تراژ یهدهسورب

 یرازارفص) . ردناشنوردهکترب هدنسباقم كنناتسرانمراجهود . لکان

E Teی  

 . ردسارسنامهم كراش ورد هدنوزو

 هک رکح ترضح . ناشنی نشن تولخ ۰ ناک ی نم بحاص تراز )

 میگو یر لک دارم رک یا یر میت
 . ردارقف هناتسا رب هجهقشاب

 . ردها رق ناطاس ربما -- ( ناطلس یداش تراز )

 ریسک رب اعم رحم « فوم  فلضم د ( یدقا هلادغ)

 . قراع رب همارکلا مهاب ندیتولخ قیرط س ( یدفا یلع ریما خیشلا)
 ( هدد یللقن رف ترار ) ۰ ( ندلادح م هح هرق نافاس تراز ) ۰ ردهللا

 هدنسهکت یلایفترق هرمشط ندنسوق اشاپ نسح هدنسب غ بناج كنهسروب

 . ردەدنسود رازابات دو یاس, رووا

 ۱ زوج هما ا نالواهد رجا ندنسوقرلراتات ت ) تسم ىلعخشلا)

 . ردناطاس بولوا ندهللاءال وا راک (  فا لضف خيش ترضح )

 هدنسهحاس یماج هدنید غاط س ( یرلترضح یرابج برع الم )
 . ردن وفدم

(Na )۳ هدف وصت هردناطمل سرب ولوا كب بس  eی  

 رهاظ - ( یلچ نیدلامابح ) ۰ ردمولع یایرد - ( هداز یحشآ یلوملا )

 ىلع دیس خییشلا ۰ (هدد صلاخ ) . شعا مرکم تاذرب شما لیمکت یطابو
 . ردندن را راناسارخ اال دروغو ) .ردناطلسول وانهنشق قیر ط - یا

 ندلالع خیشلا ) هدنراوج .ردیفلوم كليلجرتا مان یلایخ -( یدنفایاخ )

 ۰ ( نیدلاجات ترضح نشر قیر « نيد یایرد صاوش )۰ ( یدققا
 ۱ تمکح ندعم ) ۰ ردراو یافیلأت قوجرب هدكنو - ( نیدلانیز ترضح )



 ه۱ هسورب یالوا هاکت راز

 خيش » هدهسورب . ردندنسهروک ره س ( نیدلاحاعم نوژوا خیشلا ) ۰

 قرق هدنرزوا یصح هنهک رب هدنرراونا رب دقم كسرات رضح « نیدلاجات

  بوئاللص) هکرام رفوا هدنماع نوکیجنقرق وا توالت فا رش سا 0 :

 نفد هنیراوج كنبراترضح نیدلآجات لسلادمب ین . ردا خور ملن
 هشیهنرب هنیدلاحاصم بانج اط دب رب ندا روهظ ندندلاجات رق نکریلیدا
 . ردات هلرتاوت ییدنلنا هدهاذم كتعاح لا یکه ا راطحاو

 هدنرصع حتفلاوا , ردندبرانف لا ( سون یعنءاش دمانالوم )

 . ردنوفدم هدنراوح راس ز ۰ ردش# هدوجو

 داغ ( یراق الف تب رضح یار تان است مع بطق )

 "ىلع رب مع هجاوسخ هدنرلزامز حتعلاواو یناث ناخ دام -- یرابلاهخر "

 جرا هنتوم . رداصحاو د> ی اش هدم ولع عی ۰ یدا ینادمی

 . ۸۳ع هنس « سودرفل اهنج >

 هار هاش (  دم لادبع برص> تزع بولصم ۰ تدحو بوذج )
 هاکتداسع و Kal ه هدنور و وا ؛راو ماتا ی لوک هرزوا

 E ٤ رب هکر

 . ردنوفدم هدریرب راداوهو رازنح (  باب نامر ناطلس خیدلا )

 ح ۰ زدراو یراشب ورد هللاب فراع « ههر رسو اب

 یسهکت ندنغدلوا بش هناخیولوم -- (یدنفا ینونجترضح خیشلا )
 . ردن وفدم هدنسهحاس

 -- (ینوزاک قحساوا خیلایادمصتمکح ندعم «یاحور ماع بطق)

 (نوناخ رابرهش ) یراهدلاو . ردقحسا وبا یراهننک « هاربا یراف رش مسا
 هنشود هدنناضمر یسهنس (۳۵۲ ) . شعا یزف كنب رالارف نمرا کیدا

 دنشه ترم باطقالاظق یرلوب راهتشا + یلاع تاذو نلک هدوج و یسهحک
 نفد هدننجا هعلق رب هدنزو جا كنسوق زربت هدمورضرا بولوا موج سح
 دېش نرو یاور هرو رضااب بولوا نصحتم هدنسهعا ( ناو) . ردشلدا



 نیلک یک )< )یو )یک یک )وکیوم NSE NSE SIE NDE )و یو جمع )یوم NOKE NIK NEE )یو یوم

 یب وش هتراقدلوا نک اس هد هسورب . رد حیصفر زْملوب یلثم ید هدرعش

 : رلشملبوس
 ةسرب ےقم نجر دبع یعد 1رعاز ورال هاچ تیر قف

 4 ۱ . ردن وقدم فا نیس

 ب (یراصنالامناخن ىلع نب نمجرلادبعنیایسدقم فیلطللادبع خيشلا )

 نکردبا تراز ی راترضح ( یوتق نیدلاردص ) بوراو هبه ینوق تاذو
 و هام نا ی یواوآ سال لاو ترار ر

 ر ناه . لدتا یب رش یادص ( نش ارقا ) هداتئا وا .زودروطوا-

 تامارک و یک . رالما هن والت ینلرنش ( سپر هلا العا توص هده | ىع وم-

 راس ز ها یدک را تا4 (۸0٦) هب هس ور ندهبنوق . ردىلاع تاذرب یحاص

 ولواندنو هدنرصع ناخ دم یلج . ردن وفدم ا کردیا اشنا را

 . یداقو ناطلس.

 ندنساملعینا دا س ( ناکیالم ندم انالومهناک داع «هنامز دهاز )

 مان « خولت » (ناکی نب یاب فسوب انالوم) . ردنوفدم هدرائیژ بولوا"
 هه رخو هلک مولع . ردنوفدم هدهسور_ . ردراو یسهبشاح رم هات

 ۱ . یدبا لد ارد ماعرب كلام.

 یحرشرب قلغم «(جوأت ) كناذوب - ( یعرفهلادبع نب دجادیس انالوم )
 هدهسور . ردشلوا یسردم كنسهسردم یهدنوفز كس اثدا رم . ردراو.

 . ردن وقدم .

 هحردوا تاذو . ردىلبونس س ( مهاربا ن شالا دبسلا ائالوم )

 ا . ا ارس قامت ( یرودق رند ) هدو رب هک عا قلا عیرس

 .ردراویحرشرب لزوک هنیربتعم فللأت مان « رک اهقف » كنيراترضح مظعاماما
 . ردهدوسآ هدننح راسز هدهسور

 هدننامز یناثناخ دار .ردندیمارب یارقف -- ( ناطلس قيقا خیشلا )

 هلبربتاتكنیهلا قشع رخآ ۰. یدراو یدییم هجرلکب « یدبا قیرط یاوشیپ
 ۱ . ردن وفدم هدهسورپ هکر دشلوا موح ی
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 ام بسر دود سمیه اد سیو لوک سن RRL n تاب کر

 ۵ = ے1 5 06 دا و ِ

 , یبهعبظم مادقا - 6 همروف : دلچ,یجنکیا

 ٤۹ هسورب یایلوا هاکترایز

 جوک RIK بوک < یک KDE KDE جوک KDE نوک )ورک NDE نوک RIDE DSI SDE NDE DNSIEDSIE نیک NIE نیک یو

 شاط همدق یتلا یغاشآ ندوبقوب . ردکیشیارب یلهشود شوموک ی خد یبالقس
 اارسینورب و نوردناكنبراوندو رد .رونل وا لوزن هتدامس ٌهناتسا ها نابدرت
 ترد كنرل هرج . ردندنیچ "یساک نیم هلبا نوملقوب شوقن نوع تربع
 یهر ترد . ردل ومعمندحشوت و رظان هنسارګهسور و هنفرط بغ یددع

 یهوحم بولصم نالوا هدنجا هناتسا وب .ردرظان هنمرح عماحوهنناج هلق یخد

 رب چیه رلهجیلاخ مشیربا نالوا هدنوب . هلوب هده رهطم هتور ی اشا

 شوم کو نوتلآ هجرازو هدتفرط ترد كف رش رق . ردقو نا

  كنسهفرش هقودنص . لک هبق مشللارقرق یربنه 4 ردراو رلدتقو راغارح

 یحروعت.یدلاخ «یعرق هللادع < یرکب خش ۰ یمصعتسم توقا هدنس هروج

 روهشم یک یلچ نسح یراصح هرق . دمت هدد خیشلا نا ۰ یهذ ء ول وق

 . رکد تایسارفا هو رر یر سه کردراو ران نع مالک یرلفدزا كرلطاطخ

 ليش هدناګ یرلتداعس رس ۰ ردروتسم هلا ر رج رود رر هدد رش هقودنص

 هتس هنابسآ رر د هوم هرزوا تالصو تاهمر دلبوا با یخ هياع

 بویمهرک يرجا ندنادا اه سف رر رت رت یک نایک و نریک

 عماحر, نیریش یفرط هلق كدقرم < رارک پویوقوا هاو ند رط یقا
 . راو یماعطا ترا رپ م رد ر هرخ ارقف یاوط تاود هشتم رج ۰ ردرونم

 . ردلوذىم هسان هماع یتمعن زورو بش

 نکیا رولک ندنرهش یی هسور لوا ملس ناطاس -- اهد یتقنمر

 بولک هنئداعس اسا كرما :خو حجم .E ردا تراز یراربف یدادجا

 رصم اولخدا میلساب إل ندریما بانج دقرم نکردیا دادمتسا ندنراتباحور
 ! مهاشداب هدژە) راضح ندا عانس. .رلیدیشیا کرام یادص ( نینماهلاءاشنآ

 هتنوو یدنففا دما هداژ اشاب لاکو . راربد ( یدنلوا شد یجتف رصم اکس

 نیما بودیا حق یرضم الرهدیک هرتعم میلس ناطلس هقیقحلا یف .رید هحتافلا
 1 ردناطلسرب ولوا هت صوب ترضح هتشا . رولوا لخاد هرهش ملسو ِ

 ىلع نب نهرلا دبع خیشلا یهاتتمان راونا دهاشمو ىهلا رارسا "یتفم )
 ۴ .یدا لثمی هقفر هدهقفو ثیدحو ریموت لغ (  اط بلا دمحا ن



 یسهمانتحایس یلخایلوا 1۸
 BIKERI KEI DIE نوک DIE DDE یک KDE DE RIE هک KE IERIE DDE )هک IE KI NIE نیو یوک جووک

 اغ مزب افصاب ناوخا یاد هنارقف یدنک ربا ترمذح . رولوا فاغ

 اتم دج تراشا ۰ قج هلوا رهشو زعاقم « كج هوس هدرمشوب ییدق
 هد هسورپ هحک چوا نوک چوا هد هسورب لیدتق روت لوا . رید « رد هلون

 بوروسزوبهریما یاک اخ كر هروک ینوب هسوزوب “لاها ۰ نابعا .رولوا نایاع
 مدام هما ناکر ید نارا مدلی اا و کک رووا دن نم

 .ردبا موزت هربما بانج ینسهفیفع رکو .رولوا یسهدرک تەب بویوروب

 ناخ مربدلس یتح . رولوا ناطلسر 9# قرهتوط یابند یرهث هدک م 5

 یاد هناطاس ریما هرکصندکدتبا ادا نیزام هعج كليا بودیا انب یعماج ولوا
 .رونلوب هدنافطلتو .رد « مناطلس یعدلوا عماح

 هبهسور بودیا روهط ندنرابد مج روشرپ رویت  ناطاس ریما تقنم
 «رویلک یاب هرزوا هسورب ؟ مناطلس ًاباطخ هریما ترضح نکریاک یرغوط
 یحاص. هعلقلا تح » هدد ریما . رار د ( قج هلوا رحنم هب هن یلاح كنارقف

 ات وا . ردشمالرامصا هرضح ترضحو هب هج وق یکتا نت شنا

 ناخ دیزیاب مریدلس داکرخا ۰ رید « رارابب رانا ۰ راردرومأم هدراکرس
 رادار تورا وپ قا را م دک دا لاتا هرخآ

 ندلزنموب هلا ملست کا ردراو ییکسا هجوقرب هدنسودرا رويت ی هقرو

 یهرک دت بوروتک شیورد .ررو هنر ندنسارقف هد « رانوسروس تکرح

 رایدرویب یمه وا » یراترضح زیزع یحیکسا هجندیا ماست هب هجوق یکسا
 قرهبالبوطیتالآ رئاس بوقوصهنشاب ینسهنکیا لو هید « لهقلاق ندناکموبهلون
 هاکرخو همخ بودا روهظ یک ار هدنسودرا روم هدن| وا . راقلاق

 باطقالا بطق جیکسا لوا رکم . راردک هورک هورک رکسع هلج بویلاق
 (ناطلس ریما بقانم باتک ) . راو یتقنم قوجرب یک كنوب ككربما . شما
 نی یحرات یدلوا » : ناطلسربما تاقو جرات . ردروطسم هدرلعر كوس هل مان

 عفت ص هدنرط قرش هدنجراخ كرش هسورب ۰ ۸۳۳ هنس « ( ریما لاقتنا )

 ايار س یرلداق E باب ۰ ردن وودم هدنحا ع هقرب هد رب رب رادا وه

 هبتع . ردنیزم هلرالوق شوموک عنصم « راهقلخ شوموک < رلاوب شوموکت



 ۷ هسور یابلوا هاکترابز

 ۱92 و )2 )یک )یک >> RK جوک )ورک )او NSIT )یک RSI SIE RODE ۱ و۱ جی او

 هللا یت تفدص له ) ندنحا رق < رروک هزاتورت راف رش ورو هر

 كنالنم ییرابغ كربق بولوا یهاظ فصاع حرر ربارب هلیسادص ( لرظن
 لک اال شرالانآ)الخ کم ووا یال نغمه[ لوا رر دل رط هد ورک

 كنزاغناخروا نوکر شلاق عا هنس هڪ ا رم ینمالک ( ءاملعلامول

 هک یرروک ینوک لوا انا » بولقیص یناح هالنم كناشاپ ضوع یری زو
 كناشاب ضوع لاحرد رد « مالق نزاع تىم دمت نیدلاسمش یمعاوش

 موق راهث بانج ) و هدانالوم راررد شت هالنم یا یمالکو

 یزاغ كنا و هدا انب یرشحوب بولق اات نانا ضوع هدا رب هکردرداق
 رولوا یراط یمع هن رازوک دد تدم ر ّا ی یی ( هلف زحاعو

 ىىتر او نشورهللا یاب ES مثج بور اهردق سمش انالوم هدردق هلل

 یانالوم رداملعتمارک فک غ رولدا ماما هنسهزانچ تانا شوعو

 هدوسا هدنننج یرلهسردم یدنک هدهسور بولوا موحیم هد (۸۳۳ )مور

 . یدا لمکمو لماک هدنطاب « یهاظ لع . رد راشمنلق

 دیس ینعل ىلع ن دم نندلاسمش ترضح خبشلا افش ناک افو رحم )

 جح هضیرف یادا شموب شمتوط هداراخش ردبسن یبسح ( ناطاس ریما .
 یلوسر ترضح یدج . شک هیهوونم ۀنیدم نداروا ۰ هیهمرکم هکم نوجا
 نعطهد « ٩ ید لا هکس یهدنسو ودهن » یسافرش هدم نکردبا تدابز

 زعیدج زگیلک » هسیا ریما ترضح راشمامرپ و یتسهرص كرەديا ضرعتو
 رانا هسلا ندیهاط قرع زمنخق . الوا عرش هعفارم بوراو هنروضح

 ۰ رروتوک هلوسر هضور ههجاوم ینافرش هله ود « رانوسروم مکح

 ند هرهظم ٌهضور ناه . رید « یدجای كيلع مالسلا » قرهشیاب هبرکبش
 « لیدنتلاعم مورلا ىلا حور یدلواب ىلع نب دمت یدلواب مالسلا كيلعو »
 . رارلید رذع بوشود هربما یاک اخ افرش هحئلوا یهاظ یرابم یادص
 هداوه هکرارروک هداوب . رلردبا تم نع همور ربارپ هلیسیدنک یغوچ رب
 هنیرارزوا هد هملظم "هلیل بودیک لزنع لزنم ربارب هبرابدنک لیدنقرب ققلعم
 بونونس لیدتق هدنراقذلوا لخاد هب هور رویجاص ر همش یک روت
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 یسهمانتح ایس یلچ ایلوا ٤
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 یسهلح رانو ناخاغوب < ناخیلو « هاشناهح < هاشیلع < مساق ر

 راردنوفدم ةد اتا ي و ر .

 یاج اسبع هدازش « یلج ناماس هدازهش « كب ناعلس یلج ۰ هاش ج

 ۰ رلردن وفدم هدهسور ید قیلعصم ناطاس یاح

 هسور یالوا هاکترایز فاصوا

 . یرج ندنرهش ناجماب رذا ندب وسب یارقف ( ناطلس اب یلکک خیشلا )
 ناخروا بولوا راونس هراربنیص یشحو هدراغاط میظع ردندنس هلالس نسح
 ردع ها دان ىزا

 هدهعلق جا هده سور . شعا ریدهلکو هرللازغ یشحو هلس یتسهناخراب

 .ردساسیزاغ ناخروایسهکت ردهتسوس هج والا :ردشمکیداهنم تخردر

 شا یا . ردندنسارقف یون هدوب ب یوم لادباترضح خسفلا

 شملواروق هبالب یلکک هلجزا . ردشلوا رهاظ ینامارک هاو شلک همور هلی
 رد ترک دوس اروا ترش ااف فراق اقرا یتا
 رخست یرللازغ یشحو هدنب هسا كدردتبا جازتما یهنب هلشتا نس یزمر
 رومعم . ردشعلو هدنحتف هسور . ا نب راصلاخ نیل بديا:

 روید ولنا هدهکتر
 هښسور نولوا ندنرات را کک دا لادبا ترضح خسشلا

 هدف رطبونجب كنهسورت کو رب مارک ةظم ندنویزاج . ردشملو هدنحتف

 عاردجوا 9 ییاقر هدنسهزت . ردنوفدم هدنحشا ناباسخرب لئاح هرهش

 ردح رتک هه رخ نور دک یرادقم عارذرب كحبلقو دجاناطاس .ردراو

 ( یرانفلادمحم نب هرج نادم نیدلا سمش یلولیناکدنز تنیز یناهنباتف )۰

 قد :نخراو نافل هدنواع یم . راد راپشا كالع ناخ مریدلس

 نوکرب : 4رارازاب هل وش یس كنسلوا یا :ردشلوا یما یرلء رکص
 یراتسا راحآ ییراف رشربق كنبرلت رضح (نداآگاعهرف ) یداتسا یرانقالم .



 . ۵ نامع ل1 ناکدازهشو الوا هاکترایز

 .نب نهرلادبع خیشلا) . ردنوفدم هدنب رق یدحسم راجارس بب رق
 .ردیسهداز رتخد كساللا رپ . ردروهشم هلکعد هداز یلشوموک ( نیدلاماسح

 ناخ دم هدازېش « بوبوا ینلا یسکیا ندنولغوا چ وا ناخدارم هجوق
 ندکدتا اعد ريخ هبهدازهش هليا لا صواخ خيش ترضح هحشدىا سوب یغاا

 -«هیااشنا مولعلاراد ۰ عماوج بودبا میمرتو ریمعتیسهماق هینیطنطسق » هرکص
 لوبناتسا حتف هحتفلاوبا هرکص لس ربیرکب . راردیا توالت هحناف هكرهید

 .هدنسهبواز اشاب بوقعی بی رق هني رق سایلا رپ زب نع وب . رولوا رسم
 دهد هسآ

 . ردئاذ كوس هدوب ( ناکیالم نا هاش دمت انالوم )

Eیا لا ا  

 .تافو هدنحرات تردزوب زکس یزاغ نامع نبا اشاب نیدلاءالع هدازهش
 . راتاب هدنناب یزاف ناخروآ ار هلسااب ا

 . یدبا اح هدهسور ( لود زباب نا هاشنهش هدازهش)

 . ید رار هدهسور هلسااب ( هاشنهش هدازش ن دم هدازپش)

 « ریما هدازهش « یسوم هدازهش یرللوعوا « یو دیزیاب نب دم هدازهش )
 ( ناعع هدازهش ولعوا وارد ۰ ع هدازهش « ناخروا هدازهش

  ندلاءالع هدازش دا ناطلس ( یو دزاب ن ناخدمحا هدازبش)

 یراشمن بولوا موح ص ندنوعاط یرلهدازهش کیا مان ناخ ىلع هدازهش

 . یدلدیانفد ا یزاغ نامع هلا یزاف ناخروا هر هلوروتوک ههسروب

 .مظع كنج هللا لوا لس یردارب س یلو دیزیاب نب دوفروف هدازېش
 هلیس هلال هلاس هداروا . یدشمنغص هتالو کت كرهدبا رارف امزهنم بودیا
 ین دام هدهسورب بودا تافو هدنح رات ( ۹۰4 ) قرهنلو ناه هدراغرب

  شعا هدارپک اناوت کایقخ . یدیلق ءدوننسآ مدنعا لا هنر یفتس
 . یدیایرتهکر درب مال لدم نالعاس حتفلاوبا (یناٹ ناخ داع نیا نسح هدازهش )



 هرق ) س مارک خاشمو احلصو املع یهدنرود دم ناطلس یلج

 ندهسورب نکیا روهشم هليا هبیرغ مولعو هلتحایس ترثک ( یوامس نیدلاسمش
 . زیزعلاهرس هللاسدق . ردنوفدم هدنآ . ردشهلوا ین هنسهغز یلیامور-

 ( یراصنالائاغ نب ىلع نا نحرلادبع نبا سدقمفطللادع خيشلا )
 . ردنادر ندنل

 ۸۲ هنس س ناخ دمت ناطلس یلح هللایناث دام ناطلس سواج لامحا
 : ۸۰٩ هنس : قدالو جرات . ردشعا سولح هدنحرات

 «یتالوكيناح زارکت ۰ یسهعلق كاانجرکوک « یسهعلق ریمزا - یاحوتف

 بولبدباحتف یرلعلق هدروبموون « هریدنمس « هلاحرت « رهشیی « یسهملقهیاب
 د ناطلس هن هدنرات (۸۵6) ۰ یدلسک هجارخ لغوا ( تو تسد )د

 نس . یدروس سواج هتفالخ ماقم ینوک هبنشحم یعتتلا نوا كمرح هام

 ےرات هنفیدلوا نيهن تخت هدهنردا . یدشلوا غلاب هرب یعرکی یراض رش
 . ۸۵۵ هس ( هر تهر)

 ود غرا شیلا زورکس كره - لات نادا ا اک ا هاگنراز
 هدراونارب ةهبرترب هدننرقیماح كرهببتک ههسورب یشعن بودی تافو هدهنردا

 . راتاب هنامظءهتم ندنسهلح كنطالس نالوا نوفدم هدهسورب . یدلدا نفد

 تدم . ردراو یرتس زود رز ۰ شقنم هرزوا هقودنص « یسانم هقرب كاب

 . ردهنس ( 4 ) یر تدم . ردهنس (۲۸) یتطلس

 همددجاسلا نسحا کردراو یدحسمر یلهفرشچ وا هدهنردا س یناربخ
 «ناتسد ر تدطارادر « هسردم ییا ندنلامازغ . ردشلو كثرپش

 و نادا نیټ هفولع همارک تاداس ادتنا . ردشعا ان يدر وک هنکرا
 . ردهاشدای»

 ےک

 اشم ءاحلص « املع هد ناخ داص رود

 اعا كنس. ردسهفلخ سالار ( ینواح یارکد خیشلا)
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 [۱1] ۸۰۵ - ناخد زاب مر دل ن ناخ دم ناطلس یلج سواج لاما

 لتح یخ مالسا تلود هنس لوا ناه . ردشما سولح هدهسورپ هدنسهنس

 بودبا موم هنرزوا مالسا رارق خزود رافک ندفرطره بولوا شوشمو

 هدنلیاور یلج یسوم ؛ یلج یسع « یلج ناماس یراردارب . یدرارروط
 هنس ییا یلج ناماس . رایدلوا عنام هتاحوتفو حتف بوریو هخر هتل ود

 هدنرلبناح ثابنالس هسا یلح یسع « بولوا هاشداب نوک رجب یا شب

 اجرا تورا ارا .دیلج یسوم « بودیا مچ هنشاب ییارشا یالآ رب
 هتحر راوج هدهنسرب هدیردارب ج وا ن یلج هح وق 9 یدشلوا

 نارتنلاق شا ندمروح ترد . یداوا هاشدا لفتسم ییودلک بورد و"

 . یدر دلاص راق

 رارکتك ردنا حتف یییلیرپوک «یلوب هوا «یداوارپ هدنلیامور س یتاحوتف
 « هدندودح قالفا هدنساشراق قحسوروا . یدسک هجارخ قادغو قالفا

 . یدوقرکسع بودبا انب یتسهملق کوکرب ین ( لوچ علق هدنرانک هنوط
 زویکیا بودیا حتف رارکآ یوومطسق ۰ یسهعلق ( ینرودوم ) هدبلوطاا

 . یدنوقوا یسهطخ ردق شهلا
 كعءاعیسا یهدهنردا س همظع ها یهدنرود ناخ دم ناطلس یلح

 .یداوارسیم هاند ناطلس یماعا بوغارب یتادترف مات یاج یموم یا ا
 ۰ ىلاع هق رب هتدق ص كناذ مان ( كب دمت یزاغ یلغوا تیم هدنبرف هبلف

 ۱ . یدسا اشنا ماعطا ترام ر عماجرب

 . یدلباتافو هدنسهنس یدرد یک رورکس كرم - یهاکنرابز

 یدبقرق یرمعتدم . ردنوک نا نوا « یآ ربنوا هنس یدب یتطلس تدم
 هشقنم ةف رب هدنک و ا كنم راراونا رپ عماج مان ترامس لیشی یربق . هنس

 هنسارقف هسدمو 7 هاشداب و ادتنا . هعساو هجر یلاعت هلاهحر . ردهدنحما

 ۰ را هر

 .یلج هد « تنطلس "هلصاف » هدارو طقف . رد هدنسهنس ۸۱۱ سولح لصا [۱]

 . رولیاص ندنتنطلس رود كناخ دم ناطلس

 ی 6



 یمهمانتحایس یلج ایل ۲ 7 ۷
RIE DEHN IE REDEEMED DEDEDE NSRجوی و موم ممه موم و )یوم و  

 یرراتات نالوا قوسلاهش مرا لک دید هنر رو , یدروشود

 « یماووا قشط » هاروا . یدل ا یتماقتنا كنردب هلهجو وب بودیا ریسا |

 دارءربتک هبهسورب ا راغلبا بنوا ندنلالرلرابات نما عزا هدم ۰ نارید

 . ردبانا هاکترایز الاح یسلاع هق . ردا نفد هدنسهحاس یماح یرد

 قلقاحاس شع ۰۷۷ هنس یر تدم ۱6 هنس مریدلس تطلس تدم

 اب ا رب لورا ا ولا: :یدشمارسق نداق ةر یر
 . « رصلایم اضقلاءاحاذا » اما . یدنا نارقا

 كركه ساوا قج هلواد ال هني ك هسنقاص كب ۶ هک :یاضق هلقتقاص عفر مەديا

 الوا راکو احلصو املع یکەدناخ مریداس تلود

 لج زوب هج . ردندنساملع ناخ مربدلس ( یماویس نیدلاباہش یلوملا )
 . ردیریرج ربسفت بوک هکر دشمجا فیلأت فیرمشت ریسفترب هقشاب ندهربتعم بک
 ۱ دوام هدف ولوصا

 . ردشعا هثحامو هلداحم قوج هلا رو ( یتشزا نیدلابطق انالوم )
 3 ۳ ۰ 5 ات 9 ۳

 . یسهعاق « وروحا» بودا تاقو هد رود ناخمریدلس ۰ ردنمارب همس> رس

 ̀ ما ع : ردرایلدا نفد هدنراصوصخ هناتسا هدنجکا
 . ىدا نوذام

 « زیزعلادبع نب لنارسا نب دوم نب نیدلارد,خیش هدازهواس یلولا )
 . یدیا مولع یابرد هدنرود مر دلس

 . ردشعا مولع لیصحم نده رش دیس ( یجعلا نیدلارخف انالوم)
 . ردنوفدم هد ردا

 رد « یعور » یراصلخم .ردینوضزم ( زیزعریمانب محرلادبعخسشلا )
 . ردن وفدم هد ( نوه زیم )

 . ردنوفدم هدهساما ( یوهساما سالار ترضح خشلا )
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 « ییوساب « ز هربح 6 هناروو ۰ ندوو بن با هو وطارق هد رف برکا

 «یرهشكب ری هدبل وطانا یو کن 3 یر 3 قحسوروا هد تا

 « صالیم * قولوصایا « ناخ وراص « نیدیآ ۰ هینوق رکید « یرهش یدیس
 دن یاس یا هاما نویس Eg و

 یدلدبالامهنلود بولیدیا حتف یرل هعلق هطالمناحنزرا « ساوس . هبرصق

 ریما » یر دل نوحیکیدلبا دالب حتف بوک هنادغوو قالفا هدنس هرکرب

 رکسع لاشم انرد یلوتتاتسا هنسوا ۰ راید هبا بقلت هاظفل « مرتدلس ناطلس

 .یدتیا نیم عرش یارجا لردیا بصنیضاق هللا وزاب روز بودیا هرصاح
 بولوا رومعم هلا نیملسم هناخزو یدیردق هجشراو هعماج لک ات هدنناقنوا

 داختا هناتدابع عماج لک. همکحیس هکت یج هکرس که دنزوب جما كنسوقابا

 هاوخدبوریدنیوس هدنس هننینهیزویزکس كن هيون ترجم هدعب . یدناوا
 ناخ مریداس بودبا جورخ ندنرابد محو دنه (ناخ رویت ) هلسار نام ادخ
 زو ندنسودنکیرکسع هل «هکیدروک ناخ مربدلس هدکدسا كنهآ کنج ا

 هددکر عم نادیم بولاق زکلاب های رللوق یسوبق . رایدتیا رارف هنناب رویت بوریوچ
 كاروالد بوریدشتب جیلق هنسرکسع راتاتزو هڪ بودیا كلواکنج وقلژایرمس

 «شمهجب هرب «هراب شم دک ا ۹ .یدردا كلردام و كل را

 تآ هرجا راتات یندرب بولوا راوس ها یاطرب مامان شمامالتا قیرا"
 لماک. بولاق هداس هدنحا راتات .یدتا رارف تآ بونلرکت ندنآ هج وروس

 ندتسد . یدلاق یندخ هدنشک رت بودا كنج هلبا رانات هحهداس تعاسرب

 هلا دننو دیق افقر تسد بوشوا هنشاب كناخ مریدلم رلراتات همشوشود یحلق

 هردبا میلعت بو قلاق هرزوا غال روم .رایدروتک هتروضح روش روع

 هڪ ود «! هم . رولوا هل و ! ات هلدلک افص » بولک هنا

 . یدتبا تحاصم

 . یدلوا موحم بولوا التم هبهقرحم یامح ناخ مریداسب نوک یجنچوا
 هرو دنج هلبارکسع هدیزکو مانب كيب قرق ناخ دم ناطلسیلج هحنبیقع
 هشالت بودوق روق یرانا هله « کر رواد روطس ر هلی وا تونشش



 یمهمانتحایس یلجایلوا چ

 كنج ۰۷۸۹ هنس زوربس هعلق حتف ۰۷٩۱ هنس یحتف هنردا س یاحوتف
 - ررکم تاراصبا : اقو هعد :سوغرو «سسم «سویطب ۰ ۸۵٩ هنس هنراو

 جاوالاب « یرهش یدیس رهش قآ « ییا دیح .هیهاتک « یس هغز هنردا
 . هنحشزر « نیسور « هلاوق « ایلبرام « هتکسا « هلو « سوغرو « یراصح
 حتف رلهعلق یک هنیرولف ۰ رتسانم « هلریپ « یرپوک « هیرف هرق ۰ زوریس رکید
 یلزپدلاب نوتل | رایرجیکی . رایدلوا منتغم هلمانغ لام نیملسم تازغ بولیدبا
 هدن رهش کی هسورب « عماحرب هاشداپ هدنرهش كج هلس . رایدک رل هفوکسوا

 . یدتیا اشنا هناتسا رب هاب نیشتسوب هدنآ « هیوازرپ « عماجرب رکید
 (هوصوق)ءوواسوق هد ۷۵۹۱ :هووا سوق یازغرد راکدنوادخ یزاغتافو

 یانغبوریک ندفبت نادند یرافک كس زومحوا یزاغ راکدن وادخ هدنکنج

 ندنجا راهشال ( یک البوقشولیم ) نکردیااشامت ییرهشالرافک یدشمتاریک |
 هنتشرپ یبلقبوزاب ترق . یدتیا دیش قر هروا هلیغاحم یناخ دارم بوقلاق
 .ردماناهاکترابز الاح .رلیدسا نقد هدللاع هقرب هدنرانک بالک رهن هدنجراخ

 ٌوزج هنا بودبا میمرتو ریمعت نکریلک ند هتسوب نمدفا اشاپ دمحا كلم
 : درک هەو یادواره شع . یدلنا نعت راد هرتو ناوخ

 هدننسغ فاح كرش د هسور رهش رد راکدنوادخ یزاغ هاکترابز

 هرزوا ییلرشربف .ردن وفدم هدع دق هناسنا و مظع هقر هدشنح هحیاباق یسا

 دیهش . رروط یلیصا هدلاح یندلوا یلپاق هليا هفطق یس هلوز « قوا نا

 هناتسا اما . ردظوفحم هلح یراطاسو تالا راسو یتعلخ یلناق یتیدلوا

 د ۳۰ هنس یتطلس تدم . رولوا لصاح رد تشهدرب هدکدرک مذآ هتئداعس

 سس ج و چ

 راکدنوادخ .ناخ دا رع نبا ناخ دیزباب مریدلس سولج لاجا

 یدنسقرا تناح مریدلس .یدتا سولحهد هسور هدنحرات هنس ۱

 : یناحوتف . یدتا رلازغ بولا یماقتنا كنسالاب بودبا حتف یناتسرفاک



 ۳۹ یزاغ «راکدنوادخ و مر دل سولح لاجا

 و6 ) یک )926 NIE SIE NSD NDE (> DE نیو )بوک نمک یک یک وکیوم )یک صد

 ا ردح رشر نام هک اقح . ردشعا حرش یاتت < مان « بالا ینغم »

 ۱ ۰ ردراو ییا حرشرپ ید ۷ )

 سا كتزاف ناروا داع لا اود لو ۱

 . زدیساوشم دارلرکسضاف لح . ردتشوابصا ك یضاف كلا

 هی( یسا دنا ورع ) .ردقاف | رومشم دیتا ( قرص نیس
 نوق لیمکت ردد راد رک اش كسدلا يج . ردشمزاب حیشر, لوقعم « دیفم
 ردا مالکو لا لس هدنآ بوراو هماذ نوجا

 ی ولوا ندنحاشم ناخر وا ( یعافر رک دا دس خسشلا )

 ( ۷٥۲ هنس یافو خم رات . ردنوفدم هدعماح ولوا هدنرهش قدال كن هساما

 جا خیش یدیا یدقتعمكنوب یزاغ ناخروا ( یعافرلا نسح خیشلا )

 ..ردنوقدنمدهناتنا ی تیق هاا یلاتس یدنقوط رت هداز هو مک

 . ردندنابشاتکب یارقف ( باب یلکیک خیشلا)
 .بولوا ایندلرات ۰ ردندنرا هداز هاش مع ( ناطلسدما هج هرق خیشلا )

 هد هدرپش رق ردنوفدم هدرانصح قآ : شک + یزاغ ناعروا هلبا تحایس
 . ردمانا هاکتراب ز هدیسکیایه هکردراو یراماقم

 هلت ناخروا بولوا رمعم یربدرافوجاس ( یرصیف-ناروا یا خیشلا )
 سلج هلا یوق نیدلاردص « یزیرث سمش « راکنخ النم .ردشاوا فرم

 . ردنوفدم هدنرهش یلزکد ۰ ردناطاس ولوا ربا قلغابد شلوا

 یراهاکترا ز ردناخروا ( لادبع خیشلا « یسوم لادسع خشلا)

 ولو تس هد

 وپ حجم سس

 لوا ناخ دارص راکددوادخ یزاغ سولج لاجا

 یزاغ ناخروا ن

 .ردشملواعقاو هدنحرات (۷۲۷) یدلوت .یدتا سولح هدنرات ( ) ۷٩۱
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 هرکوص ند (قوحلس ندلا ءالع ناطلس)-- یزاغ ناخ ناڪ تراز
 ۱ سم ها و یا تافو میس یبتلا یعرکب بولوا كيهتسرب یعرکب

 هدازشیزاغ ناغروا ی هسورب .ردزوقط شهلا یرمعتدم ۰ نارفغلا راونا

 حتف » یافو رات . 94 موح ص یژاغ نامع تعاس ییدسا تف نکیا

 : 2 رات رکید . ردیظفل «هسورب

 رد « نحوتفا ما » یر« هک ردن ز ر هدقراشم ۰ هد راغم

 ا تەو یار سا یراق ناع نا ن یراق ناتروا ولت لاخا

 . یدتیا سولج هدشرات ینلا یعرکی زوب یدب
 خران.یدادا حنف یلوسلک - هدنابا موز - ؛ هرکوف « یزاب س یاحوتف

 یلیا هج وق یر ودوم . هنس ۷۵۰ 6 محرلا نمرلا هللا مس» : یوسک حف

 ؛یسهرق.كتموک « لو « یقارط « قینزا « هسورب مام «دابا قلب «تیمکنزا

 یناط روفکت « یراصح هنولشا « كينج « دیمودا « همرب ؛ یرمسک یا
 ڭكنائاي ناماس هدازېش هد یر هعلق رالو . یدنوا حت یر هعلق یراصح

 . هيلع هللا ةحر . رانا هدریالو هد ییدنک . یدادیا حتف هلبتمه

 هدنحراترب شع زود یزاغ ناخروا - یزاغ ناخروا هاک تراز
 وا رار هدنماع هماق ما رار هیزاف ناخ یمالب . یدنعبا تافو
 .یدلوا هبهلا ةر لغ هرکوصندکدتا قلهاشداب هند رب قرق .ردرانوفدم

 دهان . ارقف بح < تارشا تحاص . ردهنس ترد شعلا یر ید

 . یدیا ملح هاشدایرب هللا لنس

 (یریعقدواد) - لا ءالوا راکو احلصو املع هدنرود یزاغ ناخروا

 ینیدلوانک اس بودیا مولع لیصحت هد هیرصیق نکل .ردیلنام هرق یراترضح
 ین( صوصف ) كنبراترضح ( رع نزلا ی .رارید ( یرمصیق ) نوما
 هدقبزا كنزاغ ناخروا . یا ف < یاران هدفوصت ع رداع حرش

 . ردنسردم همشخرس . ردشملوا سردم فلا هدهسردم ییدتبا ان

 ندلو : ا اع . ردق ورعم هلکع د « هحاوخ دوسا » ( ندلا ءالع ىلوملا)



 ۳۷ فاع تاحوتفلاجا

 . یدبا راو یراتبارف ارز . یدلک بولبرغوط هتناب یزاغ ( لورغوطرا»
 تسکنزا ۰ قینزا ی هسورب ندهبوق بولوا یب یو لورغوطرا
 ماکو مان . یدلوا یاب هلبقحاولو عناوت بودیا ریخسو حتف ی رافرط

 هل رب دن و یار كمور “لاها هدنح را هنس ٩۰۰ یدلوا یحاص

 هطخو هکس اما . یدلآ معو غوط ندرابقوچاس پولوا كب لو رخ ها
 (دوکس) هدنرف قتنزا هرکوص ندقدلوا ك مالا هک . یدلکد یحاض

 ك نايع) زغوا هر ءيا قد وا تراوپ مت  و
 کس تولوا ءاشداب لقتسم هلیرا رش ندا كهللا ءابلوا راک ( یزاغ ناخ
 یبدتا هدافا كظفل (نامع الوا) یسولج 2 رات . یدلوا یحاص هطخو

 ینسهبطخ هعج كلبا هدنراتداعس نامز . ردس هبرح هنس ( ٩٩ ) هلهجو

 (یلاب هدا زیزع خیشلا) ندمارک تاداس بوبوقوا ( هیقف نوسروط )
 لا . یناوا یتعف نالا ی ناغووا) نوا قوا ا

 ات . ندو بس كسرافداوا ندما رز تادا ندنفرط یرا هدلاو تنا

 كب دارم « كب ناخروا ۰ كب نانع هنانع لآ هجناک هد ناطلس عتنلاوبا
 یراترضح نیدلا سش قآ هجندیا ےق ی هیطنطسق حتفلا وبا . یدرارد
 اشاپ لاک هلوا میلس . رایدزاف هلیوا هد هنیرل هکس بودیا هیمست ( ناطاس )
 نربلاناطاس » یدتفا دوغسلاوا هناخ ناملس . یدد « نامرطا مداخ » هداز

 ردا عتق یسودارو هطلام هلا راب ناغ ارز ۰ دید « نرحلا نافاتو
 . یدشعاط  ناطلس كردا طض یداذغ ۰ یدشلوا رح تحاص

 یزاغ نامع تاحوتف لاجا

 یربوک« قینزا یوا نا . راصح هرق لوک تا « كج هلس : " الوا
 یراهعلق ردق زونکیا اهدو اغ « هتک . لتسک « یراصح داب ولوا « راصح
 . ردیحاص هطخ ردق زوکیا . ردشمنا حتق
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 هدنوکسم عبر یسناتسک هله « یزاربک رادآ « سیسق « ینوک انوک روکنا
 یدود ولرد یدب . لک مهرد قرق یسهناد رب یه هک ردقو لاټحا قل وا

 . ردشعا نز یتسارح (راددلف ) هکردراو یراغادود ۰ ردقافآ روهشم

 « ناوحنحت كمجح کا كناروب . ردکسا یلوصحم لوس لا كنهسورب ارز

 ۱ . زمشس هلس هدنناورشو

 كناتسکنرف هکر اشیا هفطق لعل و اب ول هسورب عیانص تاع ودح

 ۰ یسهحالا هسور « كترس ناولا م ردلزوک ندرانهاشبا هدنس ( هونج )

 لا یراهک هبسورپ ر ارح  یرالاهشم < مث قرف « یرلزب یوام « یتقن

 . هراسو ینیدصر هفیطق شقنم هاج « یمیشیربا

 ری

 لامت هللا م مح ر نامع لا ناهاشداپ هاکترایز فاصوا

 نایدبا ماقم ادا یضرا یور هروک هتنالکحو تااور كلاع نخروم

 : بولوا یلوتسم هضرا ےدا مدا باسناو دالوا . ردمالسلاهلع ینص مدآ

 تافالتخا هدنصوصخ یلاسنا قیرفت كما فانصا اما . رایدتنا نرم یناهج

 « مالسلاهلع قحسا نب صیع » مور موق هدلصا اما . ردشلوا عقاو ءربثک
 همالسلاهیلع حوت نب ثفاب یرالسن هرزوا حب لوقنکل . رارید ردندنلسن
 رادندرامالسا . ردراموق تباهمبحاص « داقتعالاب < حیحش راو ردم

 یاماراقوحلس ادتبا . ردقوحاسلا هدنحرات (4۷) ناصابمدقكلبا همور

 « هک اطنا,« هنالع « هرصق « هطالم بولوا تمحکیو لدکی هلبا هدنمشناد
 هاشدای لقتسم كرديا ذاخا هاکتخ ی هننوق بودیا الباسا ییرادد هبنوق

 یورضراهایا الیتسا یتهج مورضرا «ساویس هسیا هبدنمشنادلولم .رلیدلوا
 هدنآ بولاق یراترضح ( یزاغكام) هدنرهش ( راسکن ) . رایدنسدما هاك

 ندقوحاس E ردر لا ءاروام یراعولط یادتا كرانوب . یدلدا نفد

 یدجكنانع لا ندتالو (ناهام )  هحللوا هاشداب ( ناطاس ندلا ءالع)



 ۳ »۵۰ هسورب یا وهنآ فاصوا

 ورک KDE )یک KDE مک NSE NDE RD BOD نایک نوک RSI )یک )یک )یک یک و9 یک eK یک KEK یو )یو

 هسورپ كنرسو هفطق . ردکما ادب كسا یراسکو راک ارتک | ۰ ردرامدآ
 ۱ . ردقموقوط یرافدصب هعاح

 كنساوهو فر ردندهلار اقا -- هسور فیطل یاوهوبآ :فاصوا

 یراک زور سودول اما < RT ترح یرور كنر كاقلخ ندتفاتاطل

 بوح اما ۰ ردا یساوه هدراراک زور لوا هلکعا دس نابهر لج یفرط

 رب ریش بود |حدمارعش یراناوح Ng E هکر دق وح تبا ىسەب وىو

 یراتاک بولوا هدورلبا هدلادتعا فطل « هدلاحو نسح یاو .ردراشمتا
 دارا عاش هاردا هلوغص ..هلوغع یرلوسک . زدافقمو نوزوم نیک یرلتماق
 یا رق لاخر دارو ردک یون از راد شا

 ندتغالب وتحاصم .ردک یتلیه ءردک یوق هکرارواوا رمعمونسم ردقلوا
 زک د هدالاب ا ردراو یراک كب هح یحاص لاح . راراشاب هنب « ریلاق

 رار وس :6ردرا باواقلا نو: ند نی ادا از وا ریو
 قطن هکراردبا ملکت ناسللاحیعف « نایلامیدب هنانیرود ۰ هناشیدنا تقاع

 یرب یه ارز ردا لضخ ود حارشنا بودا ا ۳ یرارابررد .

 ارور لا ف واوا نوا یار رخ
 هناحشوط یلوموص ضاس ۰ صاخ — هسورپ تالوک ام حودم فاصوا

 ضا ء:زدلکد صوص ناو قاب یا ی

 یخد ینهدرکرونت ضاسب ۰ یسهلزوک ‹ یسیهاکیشپ رملق . ردیک لک رمتق
 ندنشیدلوا یراتا زیمس تیاغ . ردرت تیاغ یناک هدرک - ردصوصخم هرهشو

 دانگ هدیناواخ سیف شاپ : ات

 كنهب راج نویع ددع یدب نوا « ینایح بآ كنشاب راکیپ : ندشتابورشم
 < یرلهبورمشم ناولا « ناولا « یرلنوک انوک باشوخ « یرلناویح بآ
 كب نادنخ « یراهزوب همزوس یک كيلبا « یرانیم ةوهق لمکم « نططم
 تالوصح .یررش یلغواهاحنش . برش یللیفرق «ی رش یلغوایهرپ «یرش
 راد | . ردروطسسم هدف رش عرش لحبس یدومرآ ولرد قرق : تاهک اف
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 2 3 كنعماح دجا ناطلس ۰ یراهلق ید هدقدروا ةن رزوا یمهعلق -

 هکردالاب هوکرب «بتموبات . رولوا نایات ناکیار یماج هیفوصابا ۰ یراهرانم
 یک یسهرتف یجناغروب یمدآ راکزور هسزغالهدلود هدنسهقرا اقرب ناسنا

 نوزوا هدنسالعا ةورذات كلج وب . رولوا یمیقع مر تاق . را هاوه

 هکرولوا مولعم ندنا دود هلراشاطیرا یسهروج ترد . ردراو راضصرع

 رد ران ل (نادعس) یغوا كناحدل “راهو . ردیرانم مدا رب كوس

 . ردعلاشهدسان هاوفا ود ردشمل !وانک اس هداحو ندنفوخ كنهزج ترضح ۱

 راغرب ردیک بخ یغاشآ شوقوب . ردراو هرافمرب نیمز ریز هدنبرف ربق وب
 هدیه هرفک ء یدراواف هدر رده ناکام *یفش هدا ردا

 نکاس هدراراغوب بوچوا رانابهر هدتسوا یسهق هفوصایا هداویناتسا
 . زدراو راطخ یخحرات قللس كیا هحنئال هدرلاق ضم ۰ شمرارولوا

 لج ر هاک اشاع . ردراو یراطخ نسح ید كفراعم بابرا ناقبح هج رفت

 هدتعاس ۱۲ كرهنبا یغاشا شوقوب هرکوص ندکدتبا یرلافصو ریسوب .رداهتنم.

 هدلبا رلافصو قوذ نوکرب كردیا زکر راهمیخ بوراو هن ( یسالیب یضاق )
 قارا جاب ت ریش هنوز دان ام لم للو راج رو اتا ندا
 : مالتلاوت

 رومس كيب ها  هسورپ لها سالو ناسل « بسکوراک فاصوا
 ةمز یسەقرف رب ۰ ردراو یساملع « یراناکرزاب اقنع « مثتح ۰ یلکروک
 .ردراتمدخ لها بولوا یرلحاص نادناخو تخم  تخرو تا « هکردنابعا»

 نوک انوک هعاطتسالاردق لغ . ردتمنص لها هدرازایو یشراح یسهقرفرب

 ندنفیدلوا ی اخ ییوطانا یماروب : یراناسل ... رلردبا استک ۱ رخاف سال

 هنب رب ( یلج دما ) م ردسرق هنسهحیپل JUTE یرلهصوصخم هحهل

 هشرب ( لیعامما) ۰:(وبج تعر) هنر ( یلچ دم ) « (ونچ تها )د
 یراظافلا مولعمان هج اهد . راربد ( رافاح ) هیر ( رفعج ) ۰ ( لیمصا ۰
 < یفراع , ناهجدنر « مالکلاما هکردراو یرانالغوا رہش ضعب اما .ردراو

 تح شوخ < Ty . زد راسخ راسا نا



 3 اظ سک

 .ردناویحرب یلزوک انیم نوکلمل کیا * یلکب یلاثم شاخشخهدرخ هایس قرق
 ینغاناه ۰ ردقو یناهد اما . ردراو یزغآ . ردندزو یدوحو هل اما

 . ردمز « هر جوم « جوم یک لوکس هن یساقرآ . ردم ولعم یک كوكس

 ردق یرایخ قامت كنناتسو هغل یسهنج . ردولم هلبایالج هزولاب یجنا

 بودبا نطوت هدنحاراف کسا . رونلو هدیرلکحوکو کوس ندنو .رولوا
 هتزمب دیریام مکح و هتردقب ءاشیام هلالمش . ردقولخم هنوکرب ردبا لسانت

 كچ وکز کو دروک لالز بذ مکیدروتک همیهارا ناطلس لرقح اما
 یدالاق قوح ندنیدلوا زو . یدبا قار یک سالا . یدراودق.رراخ
 ۱ 3 ید را

 هساق نددالوا نوتاخ رب ابو ندعاج مدآ رب -- لالز د بآ ةصاخ

 . ردیوقم تیاغوب . رولوب توق هعاج « رکود لود هللامماب هلکیب یلالز وب
 عفد یهفلت ضاصحا نالوب هدندب « لصاحلاو . ردبا هدایز هدیرصب توق

 . ردجوک هدندقلوب ایمک قلوت ینوب . ردبا یک همغوطندانا یناسنا بودا

 : رر نولوا هدیردنف بلک د( اما یا ارم
 سفنت زار. بوقبح هرشط « ردا نطوت هدنجا راق بولوا یجابا ترد یداع

 . مدمروكربقح . یوارلالع ةدهعلا ! شمردک هنجما راق هنب « ردا
 طقف . ردرازنح یی راقو ندنراکس ناخ ناماس هدنغاط شک

 ه ( ناهج"هلق ) هدتعاسش لماکندنا . ردراغاط قالبج . ردقوب یرلهفوکش

 . قدراو

 . ردشمکج رس هک الفا هک ردیسالعا هورذات كنغاط ششک یماروب
 . ردسلاع هنصوبات .رولیروک ییدک ندنرزوا رپش كراطو هدا ۴
 یلاع لج . ردلکشم تباغ اما رولبقیح هبهلقوب هدنوک کیا ماع ندهسورپ

 هورد ر یا قالج . ردقو یلاټحا قمروط تخرد « راق ندشیدلوا

 (دوکس) ندنناح قرش . روسروک یرلغاط هیهاتک ندنفررط هلبق هکردالعا

 (یلوبیلکو ندنفرط یلیامور یریشآ زمکد ندنناج بر . رونیروک یراغاط
 لوبئاتسا یباض .كبات شنآ یمش هداوه طوب رواوا ناناع ی
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 شک گردراو لاف ندا هابوا ش ہکح رس ہک الفا ۹ ردلاع ناکمر

 رب ا لا یک باغ یک ےک رک ےک + اهرفزا
 ناتسناحم ر یراقو شوفو هب هلق تولوا راوس ا هن نداروب

/ 

 هدلګ مان ( یراکس ناخ ناماس) هدتعاس یجنشب كردبا رورع ندنجا

 قدا لزم
  تابح هت اح ک ردافص یاحر ازف حرف هدنما زوار عساو یسارو

 شاطرب ندنجا مدآ « کردا ناعبن تابحبآ رب قووص تیاف ندایقرب . راتاق

 .ردراو شاطرب یک یسهق ماج هدلحمو . ردیکزو . ردلکد رداق هغراقبح

 هدارو . رلربد « ی اهدنل » یو . رنالاغرا هساوقوط مدآ رب هشاط وا

 . رریدشتب راقلابالا یلکەق رشکبا « درب کر دراو رللوک وب .كجوک
 نک ا ردبا دامحنا وصنیشبق ه و راتشاف هورار دکي ید رلاروپ

 نا .رارتنک رو قدرا ل و بولک یئاب یراق هلتارفن زویچوا کیا
 ناسنا مچ یسمهمش یک هرابسالا . زدناروم فتو رولب بوک یسهداپ

 رسا كس هڪ یسلاها هسور هلندا كنشاب یراق هدزوع . رردللهربخ

 یوب ادعام ندنو . رردبا شطع عفد كردبا لاخدا هرهش یرلهراپ کوب

 نوا ( هنادوم ) قرهشاط زو و راق یرلراطق یرمم كسزوهح

 او ء تط كهاشداپ ولتداعس هدا ال تركز
 r تاقو مالسالا خيش « هریزوید « همظعا ردص « هنصاخ مرح

۳ 
 اط شک هتشا . رلرب ریدشالوا هررب
i 

۳ 

 E لح و تردد یرا ناک س لالز بآ ود
 هدنحا راق قلل كم 4 قولخحم یرلکدد لالز هللاهاب + ردراو یراق

 یاوبحو ندراراق قیتع كرهردتسا رفح هسندادام كولم . رولو هدارو

 هکرددروقرب یکیسدووکباوئا یلاعتهلارصاب ردج وک تیاغاما .رلرولببهرودلوب

 رولوب ندرللوب یکیدزک هيب هي راق هدنجا راق
 هدنرهظ « یلقاباقرق یکی لیطریط یغاریاب دود س لالز بآ بئذ تفص

e 



 ۳۱ دا رطتسا

 ییدتا هرصاح لمر یهسورب یزاغ ناخروا ( یمالس یزاغ ) . قدراو

 یزاغ ) نوح راقدلوا نک اس هظفاحم یار نملسم تازغ هدالسو تقو
 . ردازفحرف عقومرب نامداش هابراتخرد هناتسکو رازن . راربد ( یسالس
 انوک هدنجا . ردراو ییلخ كج وکر . ردناباع ابار یرپش هسورب ندارو

 ( ناربوص ) هدتعاس شب یراقوب یشاب هنب ندنا . رونلوب یرلقلاب الآ انوک
 میظع ینامروا هناتسک هدنجشا زوارب ( یلزنم ناریوسص ) . قدراو هنلزتم

 قوجر :هلربکنش نوکوا . ردراوتیراقلاب الا هدد راک کو . دال
 . رداسومهدنام ابوکیسهام كدا لک ا لری غار بودبادنص یهام

 هداروب نویق كيب زو هج نیرو ندنلود كننویق كسبقرق كانیزاغ ناهع
 هده نویق جک را چاقرب . ردراو یرانایوج ندنسهفل اط كروت . رثلالس
 حاصلاىلع , قدلوا نامهم بودبا یلصف باک هدنآ هحکوا ندنرلکدروتکا

 « یلناشرولبئس « ییهلال یراقوب یثاب هنناج هلق بولوا راوس هراهاد هنی
 كنارو نیر ګدا راک مرا راغاط لراهزا کل لک

 ( قاجاقاب) هدتعاس وا تیام . یدرولوا رطعم نراغامد ندنسهبیط خاور

 . كادلک هنازنم

 صاخ تب نوک چ وا كرد مارا و تکم هدنجا ناتستخرد هدهدارو

 .لدتبایقوذ یرلباک وزوق ۰ یراغاهرت « یوا یهام . یوا كلك بودا

 ندنراقدقاب ندارو ؟.یرولوا ؟ یعرویلوا نابا لاله هدناضمر "ایل
 راعتآ هدا قایق هرلرروک لاف ۱, رد رم یا تو

 قاخ بولیتآ راپوط ندهملق هلتراشا وب . شمراردبا تراشا هرهش بوقای
 نیلاب رب لئاح هرهش یک یموطروخ لف یللحم قاجاق ۰ شمرولوا مئاص
 (رادهلف ) كنهسورب ندلحموب . ضهدبا تأرج هغهاب هنسغاشا مدا هکردایق

 هلا یره رفولبن « یراناتسو و غاب « عرانم « تاصقوارق نالوا هدنسارح

 . ردنابام یکقاروا ةف شلوا نوملقو شق یسیضارا نالبدبا اوراویتس
 ۱ سلم ا ا رن هلزک هلا هسورب هک رددنابهوکرب ىلا ردقوا

 ءرولوا اشا رر یرللیا یازفا اما ء زور ایک سم
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 کراس راغاطو هدنعوقو هلزلز هکردشمروا دیلک هنمز یور بودا قلخ.

 0 ا سرا رانا فاو ها ات ت س ردنا طش مر

 یجنچوا ۰۲۷ هدمیاقا جنکیا ۰۱۹ هدمیلقایجترب : راردبا میسقت هجهیوش
 هدمیلقا یتتلا ۰۲۹ هدمباقا جنش ۰ ۲ هدمیلقا یحشدرد ۰۳۱ هدمیاقا

 هد« رونیمسلطا » « هدنراباتک هیفارغوج مدقغاط ۳۷ هدمیلقایجتدب ۰۳۹۰

 غاطوب رد«فاق لبج » یشاب هلراغاط هل اما ...ردررح هلیوب هد « هطنومایپ »

 زوبنالوا دمحنم نداتش یآ زوقط ندنفرط وقسم .ردشمتناهطاحا ًاضرع یابند

 بوک هدهجیک شب . نوک شب یکیا كلنوک شب یرافک ( قولاق ) یتسایرد
 قاردلب »هفاقءول هرزوایراناسل .رارراو هت رافخسهن اخت رايز ەد

 . رونل وا ر رحت لصفم هدنمسق دناع هتمسوا هلزمتحاس هللااشنا . رار د« قاط

 یرابز یاود و یار دری کس کس شعب .راقولاق E هدهنس یللاقرق

 . راردبا تدوع هنىرانطو ورک ندهلوزوح یوط كنساردزوب هت « راردیا

 مرید ند اط .قولاق هرکوص ند (ننرقلاوذ ردنکسا) یا

 بیرقهنیرابد وقسم جوجأیدس کودتا انب هلقح مما كردنکسا . ردقوب مدآ ی
 ان ید اوت تاوو شمررارراو راب یھ اک | راقولاق 6 ردقاح و ۳

 . ردحبح هدیراقدراو هفاق هوک . زالوا ارتفاو بذک الصا هلندنع موقوب

 لات ار (تاپه) رد (زرلآ یک ) غاط م او وا
 . ردهدنرابد هجم « ( نالا هوک) هرکوص ندنآ . ردمظع هوک رب هدنسهلق

 « ندنفرط بونج كناوتسا طخ هدنسهریزج رصم (رق لبج  ندنآ
 هله و هلااشنا . ردشاب کراس لس نلکهرصم هکردهدورجا خسررف سا

 با یاب شیشک اما . رارونلوا ربرحت هدرللحم یراقدلوا نعروظنم رغاط
 . رددنلب هوک زمکیدروک

 نج نذؤم ) ندننایعا هسورب رهش بولوا عج افص ناراد یللا * قرف

 | راناح هڪ راس « ( یدنفا ییفش ) ۰ ( یدنفا یلع بان ) ۰ ( شواج
 راکس ) هدنناح هلق بوقبج ندفسورب هاراهمیخ و هکرج ددعتمو هناخ سس

 هنلزنم ( یسالس یزاغ ) بودک تعاسش یراقو شوقوندنآ ۰ هن ( یئ



  Eدارطتساو یغاطشیشک هسورب ۲۹

 .ردادغهغور یرایرپ نا رر وا غن ۱ ۱
 هدوب ( هجیلماج هاکافص ) .ردریر ازفحرف . ردیهاکنایشآ كرللباب یراجاغا
 . ردعدق ناباخرب ناسهلوا یرثات كباتلاع باتف | هتسهاس كننااب ی تخرد

 هاکترابز ) . ردهاکج رقت رب ارم ندحدم هدوب ( نمّولادبع رصق هاکمارآ )

 « هدهفاسمر كلتعاسمراب « هدنسفرش بناحو هدنخراخ كرش ( اصع نیع

 تواتناق تاسلا نع رب هدا كننامروا اک هدنکنا تلعاط شاد

 دار وضو دیدج بوراو هیازفا حرف یاحوب ریما ترضح . ردا نایرج
 افصیعر نداروا < شک رود هم زاصع مدت رام رپ تسد رام هک دا

  یوص اصع) هتشيا ۰ ردراوکشوخ هلتاغ هک. ردشمالشاب هغلوا یراح
 . ردراویسهفص هناخ دعم ك ( ناطلسیما ) هدنحما . ردو یبس ڭكنسەملىند

 هردراجانا هلا یک اا هات یا
 ` کردماقمرب یلاع ( یسهربسم ناریوص ).. رولک مهردقرق یسهنادرپ فا
 نوجا مدنورو هدا تیس لغد یاب )روتر ها های

 كنغاط شیشک ( یال یضاق هاکرورس) . ردرومعم تباغ هکردهکترب
 هدنرزواهتشرب اع ناهح ریلس هل وا جوع قجآ هدتعاسشا اشا ندنفصن

 . ردراداوه رازنحرب یهناتنک

 و

 بی

 یعاط ا » ناهر لبح « هربسم فاصوا

 هرابحارو قیرطپ یهدهفوصانا,یبس كنسهغد « یغاطششک » هلجوب

 كنبرمشهسورپ . ردیرامتا مارآ وثکم هدابجوب بواک كردیا ناریط هلیاتضایر
 . ردالاب هوکرت ننمکحترس هک الفا لقاح ءرپش هدنفرط هلف

 مدا ناب راصتخا هحور یرللاج هداسد بس دارطتسا

 .همظع لاج ردق زکس قرف زو هانتک | تمظع بر نالا كالفا قلاخ
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 کِلب . زدراو هدیراقح . زاردنا راختتفا وند « ۰ ردراو صم ریس ررب هتشاب

 . را اف یدنک هسرک هتسراغاب ر نامنا نوح . ردهدایز هد

 . ردبا نایرج تایح بآ ندرلایق نیلا (یسهریسم یشاب راکیب)
 شون ندنابح با وب هنیرزوا قرهنلوا لوانت بوشیپ باک هدنراخبطم
 با یحریو تعرس همضه هلبوب . ریقیجا هنی مدا هرکوص زا رب هسروئلوا
 یاجرب رومشم هدفرطره هلیمان « یثاب راکیپ » . ردراو یماجرب . ردناویح
 ۰.۰ ردرو مس.

 هل بولوا انالوم “باقم هرکی یا هدهتفه هداروب( هناخیولوم ٌۀریسم )
 ندافص اس زاردما هدافتسا ندانالوم سرد كرکب ر. ناتسودو ابحا

 هاف حو قوذ راهداتفاو ارالد قوح ۰ قوح هدنسارح راز نج هرکوص
 . رارولوا هداتفا

 هدیهژوآ لاع هفت ر مدتماو كنعاط خل (ناطلبتشافایم هراس )

 ازفحرف « زازنح . ردنااع نداروا یربش هور اه هک ردنداو رب

 هفطق یواهر لیشپ یضرا هلبا راکدرورپ عنص اب وک هکر دراو ینمژ رپ ,

 E هرق ارام ان یا رس هک الفا هدا ا و . ردشم شود

 اه ههاس هک ردراو یر رد وساد فو ناف دم دین

 ناباب هدنراجاغا ضمب .. ! ردبا تیافک ها ثکم مدا كسب نوا هدنسهیاو
 . .بونلاص نارلدو نارا . ردراو راقاحنلاص ند وق لبح ی

 ؛یرلهفص هطبصم افرظ ع هدنرچاقرب . رارکچ یفالوق قاحنلاص هنیراررپ
 یرابالود باک هبا یراح بآ هدنراخطم ۰۰.۰ ردراو یرلهفص هاک راک

 هکمریوح مدآ رش باک بوریوج وص ینالود هدشتآ مرک امرک هکردراو
 : ردازفمارآ ر هدن رب یرصدم < یساوهوتآ . ردقو جایتحا

 هتساریپ هليا راناتسلک « هتسارآ هلی راجاغا رب ونص ( یسهریسم یلقتسف )
 . ردراو یماوه فطل هاغلاةیاغاما . ردهشوکرب هعاهن

 لپاق) . ردنابوخ هاکمارآ هدنرزوا یلوت هخیلباق ( یهاکجرفت یلافرق)
 .ردربینادخ ناتسنج « ناتستخرد . ناتسلکج یراس هوکرب ( یهاکجرفت اق

* 
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 ۳۷ .یرلهري دمو هاکج رفت هسورپ

DIE DIE ۱و9 رک یو KDE IE NDE RIE یک )ورک DE KDE DIE DEDE DDE نوک یو 94 

 .برع مور «رینالغاب تا بولوا هناخرفاسم یک ناخ .ردشوب یفرطرب ك ونسج
 .ردوبهدیربكرلرسج مظع شمکجرسهک الفا «قافآ روشمءیلزوکر هدمج و

 ؛( یدناغریا - یدناغرا هدهکروت س یسانبببس كنسبرپوک (یدناغرا)
 یزاغ ناخروا هدنح رات ۷۲۵ هنس . ردهنسانعم یدنلاص ( یدنالافرا)

 -هماح ناح قشاع « هللا لسس یف دهاحم ر هدانئا وا . ردشعا حتف یهسورپ

ETر دلا ادضر یک «؟ یمعهراو ؟ یمعاقح » هدنلم رسحوب  .. 

 .ناک ادص كرەد « ! كىس ریلس هب بهت ماقاب قیح » تولوا جلف لاد ناه یزاغ

 .قراقىحەنادىم مظع کرم لرهلروک ندر ینلدروا هشوروا روطاسر هلحم

 .. ر ریشاشقرهلاق هدنربح هسایزاغ . سلیصراص « یناللاص بونالاغربا نامز

 .یرانوتلا یلکس ( افادبق ) ىجا كنهرد ؟ یبا هسروک هن قراق هنا کیا

 .. ردا رب رقت رب رب یتشذک رس ه«یزاغ ناخروا قرهشوق ناه ۰ لامالام

 هنانسحو تاريح هدهسورپ راو . یا دما هللا ! لدتا ربخ هاب » هدوا

 .ی رشع قرهشاط هنسهناخ یلام هلح دهاحم . ردا صا ود « تا فرص

 هتشيا ۰ ردیا انب یمیظع رمسجوب هلیسهیقب بودیا هیدأت هنیماسم لاماتب
 . ردو بیس هنسهفید یرسچ ( یدناغرا )

 ردراویربوک ردققرق كوس ۰ هلوحوک هدننورب و نوردنا كتهسور

 موزوا میقلاص . میقلاص بولوا یراهمصا موزوا هرزوا رلناکد هدنرایشراچ

 -. ردرارازاب شلدا نيز هلرلهمصا و نابایخ رسارس . ردنیم هلیرلهزیوا
 . ردراو یراقاقوس نیز هرادوک وس مقلاصو اتم رانج هدراقجنادیم ضمب

 + غابردق كيب یهقرق » هکردراو هضور رهشر لاثم مرا غاب هلیوا رهشوب
 هد ربش اا . ردشعلوا ر رحم ود « ۰ ردراو یاس نایت و هاب

 .ضوحهدنر یه ادعام ندنغیدنلو ر رقم قعلو ازف هقدح رر هدنسهناخ سه

 . رونو هتلا ید ناورداشو

 یراهریسمو یراهاکجرش تانهسورپ
 نوک هدهتسره » . ردهکمارآ و هاکناریس ردقیتلا شعلا زوبجوا یسه
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 یرایج باشوخ ردفظن و كاب یسبشراج رالاقب .ردملسم یس هلج كنبرایعاص
 هویم ی راناکد یرلسجرازاب شع ی هدنرازاب ناغاباق . ردصوصخم هرابدوب

 شمت . ردیشراچ رب هقشب هدیراحخرچ ری رح . راردیا نیز هلی رللاد
 ناسح هعفد چوا هيمو ناکدنناوخ نابرطم ردراو یس هناخ هوهق ردق شد

 تسمیاسنا هکردراو راناوخ لزغ هد هناخ هوهقه . رلردا یرللصف ارق

 ید مع هر دما هر یسللع نازک یاجادم هج رم , ارش

 یدردباناریح غی رلکلام سودرف هت وقوا یسودرف همانشیاج فرش 0

 یار ل ا يلع یر ر و و ن
 عماج ولوا یسولوا كنیرل هوهق . رابدیا یسیو ريس بحاص ابوک هد هموقوا
 بوبح بولوا هوهق رب شقنمو نیزم نابعا ناک . ردیسهوهق ریما یهدنید
 نذوم ندنیدلوا هدنید عماح ولوا هوېق ۰ رد راو یراصاقر ناهج
 هسورب . اردک هقماح یسه زلاق هک دا هحسد « ةولصا | للعیج »

 « یسوپق رایفرش . ردنافرع بتکم ررب یزهوبق . ردیلصم تیاغ یسلاها
 رومشم هدر ناسقط . ردیرارومشم یسوپق نذؤم ناج ۰ یسوپق رادرس
 نوح ردکت تبع كلمرک هدا مزو تاعا هسور .ندراو یرفقاخهزو
 طور وور اهدآ .ردراو رلددپ راو دا ی هو او یک راو

 ا اع بر یا اعا ا ا ر ناو یزو
 یرامر دلاق . ردشمنشود هلب راشاط قاشاح یراماع قیرط كنسرهش هسورب

 ال تاغ رووا ریز ریز تا ناک اا هدنهار پف هود لا ردم
 رعنا راد ر یار یرت ف اډو :ردراشاط

 ر رک یل را ر لورد يارا رج لارا

 . ردیراناکد حالج ردقز وکیا رایو نم هکردهدنرزوا ییریوک یدنافربا

 ویو . ردرظان هبهرد لوک ندا نایرج ندنرلپ ریز یراهرجم با نیراهرچ
 هلا نوسشروق بولوا ینم هلبا رارک زولوط هل یرزوا كنبراناکد رسج
 لاغزام هرزوا رلوق رویت یک یرلوق هماق هدنشابییا كرسجوب . ردروتسم
 در قم ل نور قلا اترا ااف : ردواو ایراد



 نکل ردراورل هحیلیا هڪ اهد « رد هحیابا ز عفان هدول س یس هحراتاق

 . ردشملس هلوا زغولعم ردقو ندشدلوا زمتحاس كلبا

 سوو 'یناطاس قوس

 یمیظع ناتسدبر, یلوق رویت ترد یک هعلق ردناکد كيب زوقط یس لج
 .ردراو رایکجاوخ كلام هرصم ناازخ هدنربیه ردبالود زوبحوا ردراو

 مت هلرللبد هکردراو یراراکدا فحنو یناوا رهوحم تمیق یذ ردقلوا
 تردكلو ولوا رب یسشراح رابعوبق ی هدنس هروج ترد كناتسدب زام هنلوا

 رایغوواق ۰ ییشراچ رازازغ . ردرلانب ریکراک ایارس شلوا عقاو هدنفرط
 راجالح « رازازب یسشراچ رابجکلبا  یسشراچ رایجابقاط یسبشراج
 ماح طقف . ردراسلح ندتما یاحلص احا تولوا نن تباغ یرایش راح

 هم را یسشراح كحناک فلکمو لاثم كسورع صوصخاب « یسشراج تالاح

 رونلوا ع ب بالک « كسم « رع  دوع شلوا عفاو هدنفرط كحاهاشرب

 .زغدبا به قمقبج هرشط ندنسافص مدا نک ندنجا . ردرطعم قوسرب

 . ردنا هطاحا نتسهروح ترد كناتسدب یراناکد فانصا ددع نوا ون هتشيا
 هشوکره . راو یرل هرم مد هدنرارب یضعب ردرارک ولوتروا نوشروف

 ان هللا سرر هدرب زو اهد هقثب ندوب . ردررقم قهر همشحرز هدنشاب .

 یار لداعم هرانوب هروک هنیحایس تاباور ۰ ردراو راتب رازاب شملوا
 هلس هدلوبناتسا یرایشراحو كن هسورب ۰ ردشمالروک هدراددرب هقشب نیریش
 هلوالداعم هرانوب یسشراح اشاپ ىلع كن هنردا هلیرایشراح كلح طقف ردقوب

 بولوا نرزعو رومعم تیافیسشراج نوزوا ردنیزم یم هناخ چارس . ریایب
 هد یسشراج رایحشابک ی هدنبرق یناخ مجرب . رد دوجوم هدن | فانصا هل
 . ردفلکم

 تابورشم < تالوک ام تن تسوون 6 4وا مو هافص با



 یمهمانتحایس یلچ ایلوا ۲
KIRI کیک )بک )یک( RSI یک )بک( NTE RIDE رک یک نیک )< )یک نیر KDE NDE KSI جووع eI 

 یانب هدنوش » هباشاپ تسر یراص یریزو هجولوب افش ندنضم [۱] سرقت
 هکردشملبا ارجا ینامرف نومضم هدوانمروس نامرف هیدملبا انب مامر مظع

 میظع ۰ عنصم هبوب یراحایس یراخم + خلب « ناوه « ناتسرو « دنقرمس
 طخ قیلعت هتنراوند ردهدتعسو رلا مدا كس یناکماج . رارد كدمروک مام

 ٩ ریس را بف وش :
 وردناکماج سکه هدن و روق ینسجیابق ود ردناهج راد هليا رخفسال هارورغ

 ناورداشهدنما كضوح . ضوحر ندماخ م هدنس هتروا كناکماح

 بوبحم هجو یرل هروطان راوس نیلعن زواجتم یزوب . ردراو هراوف رب
 ماج ردق زوبتلا هدنادف عارذ زوب « هدنرزوا كضوح . زدږاو یرلک الد

 یضوحردروتسم هللا صاصر یرزوا هکردراو یثوکلبت بقرب نیز هلبا روللب

 لوزن هلا رانابدرن صمم همدق رشیتلا ندشفارطا بولوا رشع یف ارشع
 ی روک نالتیترا « ردزا ندیاج ص ص هدنس هروح ترد كضوح . رولو

 یرلکدید قلقوغوص . ردا نایرج امرک بآ ندنرلنغآ هکردراو یراریوصت
 کس هدنفارطا كضوح . راقیج ردق هب هق ینوص هکراو ناورداشرب هدلح

 یرلهنروق یننحررب هدنتلآ قاطره ردشعلوا ان رل هق هرزوا میظع قاط ددع
 . رد هرزواتنوخس تیاغوصهدنتولخ یهدفرط غاص .راوینولخ کیا .ردراو

 ا الاف هدا یش هام نزلوا قرن اعم یا ناکا لار راہ لوس

 سوواطییک رربک هضوح هلیناراب سکه بودیا ناغارچ هليا رایروفاک عمش
 . راردبا قلزاب هدعل نوک انوک . قلصاوغ بوت یس هلقاط رتوک یمیک

 مروهنوکرب هدننزو جرز هلبنوکس كفاقو یرسک كنارو كلون : سرقن [۱]
 تداح هدنرلرب قانیوا یی هدنرالصانم كانیراقمراپ قایآ و دكراقون وط هکردیمسا مجوو

 بونید ( سروقن ) هنیراقهراپ كغايآ هدینانو هروک هتنابب كنابطا بتک . رولوا
 سرقن ًاقفخم هلیهجو ( لحا مساب لالا قالطا ) هلغلوا ثداح هداروا روب ضر
 . یدنلوا قالطا

 ۱ . روند هیبط ققدمو نقتمو هام تیافبو

 روند هبیبط داتساو رهام ید ( سیرقن ) هلیسهدایز ایرب



 ۳۳ ۱ یرلهحیل اق هسورپ
BIE SIE DIESEیک ( SDE IE DIE DIEیک )یک  KDE BIEبوک ( KI RIE 

 . ردعفا تباغ ها [۲] ماد> [۱] برج وص اما . ردرمهج یساش

 ندنماذج قلل قرق ىلاعت هللا اب نکسم ندا شون نوک قرق ندنیوص
 التم هضم ماذح ار ز . رولوا سفن یدواد یضتو . رولوا صالخ

 ندنیحاص هاب ذومن . رولوزوب یسیفت سفت . رولوکود یپریک یشاق كرانالوا
 [۳] ۰ راشعد ردکرک قمح اق

 اما . رد هحیلبا رب ىلا رهن هدوب س هحل اق لدروت کک شاو

 زانالوازوبوا لیزق ا ۰ كيک هکرد هبت م لوا یعفن ردیلدروکوک « جا تبا

 ربص تعاس مراب بوربک هنتولخ یلدروکوک . رارروک ینسهدناف هجندیا لسغ
 رارروک ین ادخ علص با ەد هسکرب نوکر رازووا < نوسلوا قشع هن هديا

 . رارولوا نامیس بولو وص یک یداز,ناغوص هراق هراق یسیرد كنيدوجو

 هکردراو راوا یل هجابو غاب ردق زوبچوا هدارون . ردعفان هن هسلجا یوص

 ءس « ناوج « ناسص « نز « دم ردراو رل هحبلبا راتاق ا ہدن ر سه

 بولک هلرللاعو لها رلبل هسورپ . ردراو رازپ یربآ یربا نوجا نز هربپ *

 . رلردبا تح هدرا هجییلبا قر هروتوا نوک شب نوا هداروب بولک

 راغ ۰ ردمقاو هدر لاکر رقم ری
 بودکهارو ناخ ناملسشعا رصتخم ات لوا .ردرلانب ولوتروا نوشروق

[J]هاودو هناسنا هکض ی یراکدید زو وا هلیحتف كنارو كميخ : برج  

 . رولوا ضراع

 هک یتا زوکوا هکرویید « رقبلا م هدلو ام مظعا نمو » هد دواد ا

 . رولوا كعد ردندنراكکوب كا كرلببس ندا ديلوت ىض صوب كنا تموادم

 عیچ ماند رس هکر ددا تلعرب یلاعت ہا ذاعم هدننزو بارع : ماذجملا [۲]

 , هدندی و رولوا رغتمو دساف قلیهو یجاكناضعا هلج بودا تدع :ندبراقتا هب دن

 ینسلوکود بوب هربب كناضعا هکرولوا هاک . ردبا روهظ رانابیجو رل هراب نمارای
 . ردب راکدید تلانیکسم هکر ز رولوا یدّوم

[r]هددواد فر ۴ کیدلی لاقتنا هدالوا ند دالوا بولوا یراس كتلعوب  

 1 . ردغملوا ناب هايلوق « ةثوروم ةيدعم ةلع وهو »



eیم*هانتحایس یلجایلوا  
 RIE (> ۱92 RIE )یک KDE BIE < خوک KDE ۱2 eI RIE KDE KITE KDE (9 IK KK رک و9 هر رک

 ردضوحر ررشع ف ا د دوا E كراکدنوادخ

 نابح رک وا راو یتولخ یا . ردراو یرل هنروق یننح هدنراناب ترد

 . ندشت ناسنا تسد راشومو یک یسهمحش قالوق یدوجو بواوب هزات
 [1] هناقفخ نیما لامعتسا هخنیلریدشتاق درابءام ینوص . راباق نیک نوباص

 نرک بواس یطرش كت همرک ه هخلیاو . ردفا تباغ هس هماسوا كرو

 " هکردلوا طرش .دارغوا هنتاع [۷] ( بنا تاذ ) نربکبویملیب .رولوب افش
 قاحیص لبخ یتشاب هدم ۰ یلآ تسد| كاپ بوراو هنیرانک ضوح ادتبا
 ندنآ . یا رادربخ بوکود وص هنیدوجو هد هرکص . لماقی هليا وص
 طقف ىلا افص بوریک هضوح هلیدوجو هلح بوقوص هنجما ضوح ینراقای
 کم وتروا بویمروط نابرع ۰ ردمزال قمقیج هناکماج هرشط بویلاق قوج

 هموغوص ندنفیدلوا شماشوموب تیاف هدضوح دوجو هکنوچ . یا لجمت
 - داشالک | رادقمرب ,ردصسط یح هروتکهلوصح هفلتخ شارما هدقدنوقوط

 نراونا بوراقح یرلکح لس یلوحو لاک ینیدراص هسدوجو هرکص ندق

 . رولو ناح هزان ۳9

 .bE وا راب لد نوا راز ندناح شنابعا تیاعر هب ولساوت

 هدنوحا رانابملس هسا عفان ردق هن هدقدنلوا تباعر هنطورش ردمزال زارتحا

 ا راکدنوادخ یفان لا كنىرل هحاباق هسور . ردرضم ردهع واش

 . ردلکد قوعوص هلغلوا مدق زرط یناکماح هرمشط

 ردهاکر ظن كنابل وا راکرب رب یدو س ناطلاس هکر کح 2 هحل اق نقاضوا

 هدو . ردیسغا ماود هدتکرحو بارطضا كبلق هدنقوف كنداع ناقفخ [۱ ]

 بوسدوخای . رولوا ضراع هدنامز رب ییدتا باغ یتوق بولوا هتسخ قوح هناسنا

 بوی قوچ هد هجرد قج هقارب زجاع ېب همضاه ةوق « ندکلیا ریبدت ءوس هدکبچا
 .ودندنرلببس كتلعو هدقمقبحناق قوح ند دوجو .ردبا ثان ندقمردلوط ین هدعم

 ۲وواج رک دم )
 ۱6 ق اد ) دوخا هدنراتا قلاب هرجا نکوک هکردتلغم تلا تاذ [۲۲]

 دوخاب ۰ هدرلرب نارا یت كنادغ هللا سفنت تالا ین هدزحاح باحح یرلکدید

Aردشیشیمارب رولوا هدباجح نالوا هدنفرط چا  ak(بانج) رب  

 . رلرید ید



 ۳۱ . یراهعیلپاو ماج هسورپ

 كا لآ  تلود اما ۰ رداکد اتع ههناخ لدا رپشون لوا

 بودا انب رلهناخ لیبسلس راک ۰ نابعا « یراهاشداپ فلس قرهلوا ندلاک
 یک زوبلاثم رولاب كنابهر لبج هشطع لها عح هدزورف زورون زوم هام
 . رایدلیق لوذبم یتایح بآ

 ج سس

 کب هنیا) ۰ ردماج رب زالوا فیصوت ( یماج دم ناطاس یلج )

 ناغاق ) ۰ ( یعامح هعلقلاتح ) . ردیفقو ناخ مربدلس ( یا یسوشراح

 « ( یا یخ اج ) ۰ ( یعامج هعلق ) ۰ ( یعامح یناتس ) ۰ ( یعامح یسوشراج
 كچ وا ردماح هتفج به راماجوب ( یا مریداس ) « ( یاج هدا )

 هدیراماحوا ندنغیدلوا ناوارف وص كرش ۰ ردراو یعاج یارس هدردق "

 ۰ ردقوح تاغ :

 هجیلا ینعب یملا تردق بامرک فاصوا

 (هجیلباق) هدهسورب ۰ ( هجرانیاق) هدمور . رارید ( هبامرک ) هدمجتاکوب
 . ردراو هدراراد هڪ . رلرید (اناب) هدنلبا مور « ( هسنرک ) هدنناسل لومم

 بوناناق یک زاتناق دشن ا ایک لوه هنارغ وا هتنذعم دورکوت لار اه
 رونلقلدتم تول ردن راق رایاد رم رهام کو در وفا وا

 یامکعرولوا شخن تعفنم ردق لوا هسلدبا شونو هسنلوا لف ردق هن هدعب

 رواکود یراشید كندا شۈ قوخ اما : ناشر وا ما
 یراشیدزلران دما لامعتسا بح ل هوجو یلدروکوک ابزنک ۱ هققلا یف ؛راشمد

 كنو هرقک هدنامز ېا .ردراو را هحیلبا هحرل زو هد هنور .ردشلوکود "

 یراغ هحیلباق کسا راشمامتا انب رثا رب هنیرزوا بولوا لفاغ ندنس هصاخ



 یمهمانتحایس یلجایلوا <

 هدنادناخ كس چ وایرکب ادعام ندرلهمشحو . ردشه وااس هلو یسهمشح

 نودک هوا ندوا هردرلوص رد رو سا . ردررقم هراح نوع ررپ

 ۰ ردبا یتس یراناتسو و غاب « یماج < یاورداش « هقسفو ضوح كس هع

 عقاوهحیلاع ندنربرب پهیرلهناخ هلکمشودهننماد كانغاط شیشک یرهشهسورپ

 یبنم كنسهلح كراوصوب . رددعاسم كب هتنایرج كيوص هوا ندوا هلغلوا
 قا با : راقح ندننماد یغاط شک لاثم تاحنآ هکردنوبع یدنوا

 + یشاب یسهردیشان ۰ یشابرینک « قانیاق لاتچ ۰ یثاب یلءهردنوس ۰ یئاب راکب
 :یعانباقیناماص ۰ یعانیاقولاب ۰ یاب دوسراح ۰ یاب یلجدرا ۰ یثابناریوص
 ۱ دی زیاب مردی کو هرکص . رولوا باخ راقح ردراو ناعر هدنعاط نشت

 یئاماص هتسارو هدنیدلوا اط ناص ندلمو . و کود ناص ناخ

 هدد داص یعانساقلارق ۰ یعانساق یساف مالس < یعانافرکش . ردراشع د قاساق

 نالا مدا رب هدزوع هام . ردراو یراقاناق ددع یدنوا لصااو یتا

 ءام قوغوص ردقو نههلوا رداق هفمراتح شاط چ وا ندنجما بوقوص

 یرایلوب وص رادغ لاظ بولوزوب یرالویوص هلبامابا رورم نکل .ردیفاص
 . راراباق ی رالحم نالوا رادهنخر بوکود یسیقشفتآ هنیرالویوص هلیاهحیک
 ردقوب یلاتحا كکود یتشف هدنشور زور . رولوا رفتم یولو تذل كرلوص

 ید نوا روک ذم رثنالوا عبط بحاص اما رولک ندنراقح کاح هکنوج
 هسور لالا . راردبا شو بوربتک ندرلهمنشج لب هک . ندقاتاق
 . ردنراع ندوص

 یرغوط هسرازاب قلاب یغاذآ ندنشاب راکپ .ردراو ینامرکدوص شمت زوب
 دردراورلنامرکد هغ ضاق ندقحایالبو ۰ ردرانامرکد اارس اشا ندنربر

  ءهدلآ هملقخخا . هدفرط هناخغابد « هدنبناح ا  هدتسهرد یعارا
 . روللو رانامرکد تاق تاق هدنفرط یسوق اشابنسح



 ۹ یرلهمشحو ناخ هسورب

 ناکجاوخ ناخ فاصوا

 یلرتنع لبطصا « یلکلهوو « ییوناق روم ( یناخ" رب ) لاثم هلق الوا

 كنوب ردناخرب مظع یندوب ( مج ناخ )۰ ردمظعم ناخ هر زویکیا

 یاقوف هد سل وج. ردللهرخ دوکان تاق تاق  یطصا < يلءهود ید

 نالک ندناهفصا « ناورش « ناوشحم ردراو یمظع ضوح رب ۰ یدحسر

 رولوا نک اس هدنوب ییماریرح نازیم راردیا تکم هدنوب ینارکدوس مت
 لنوشروق . ردتناما لمارتلا هسک (۳۰۰) رولآ دا رگ نت راراحت رار

 . یناخ یناق غاب « یناخ هبهاتوک ۰ یناخ دروغوب « ناخن

 نواوف ههدنورو هدننآ رس لها نوا یا ا
 . رولوا ندنفرط فقو یفراصم یه ردراتم هناخاوهدا صوصخ چ وک

 نوغایرح لا رانا برف نود نادر نا ما
 . ردیسانب ناتسرامعم هکردیارسنابراک اشاپیبع یراروہشم كا . ردراهناخ راکی

 یرایشابهطوا یراباوب بولوا یلریجتز یراوباق . راردلفکتم هنیربرب زانو

 . ردراو

 ج ھوم جھ

 ء 3
 هسور هبراح همشچ

 بارا نوجما راهدنورو هدنبا اما ردلکد جاش ههمشح رهشو هجرک

 ناشن ندناوح نآ یره . زدشما اس راس همشح شعلا كر ییا تاریخ

 یربره بودیا انب همشچ ددع زوکیا یدقازبزع یننم مالسالاخبش . رریو
  ردشملبا حر هحافو شمریدزاب هد « زیزع ربقف تاربعابحاص » هنرزوا

 هدنسوشراح كحنلک ۰ هدنحارایغوواق « هدنکوا ناتسدبناه یسهمشجزویکیا

 ناع ردق یندرک مدآ ندرب رشکیا هدنشاب هشوک ره « هدنراتمس عماجولوا

 هلم . ریراو اهد هبهمشچرب بودیا عولط ندنربرب ۰ ردبا نابرج لالز
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 نایرع یسهنبس نابرب یرکج هللا یهلاقشع « هنهرب رسواپ . ردابعلآ ةناتسآ
 یهکتوب . راردبا تمدخ ناحو لدزا هک نارا ف کرد راو رانا

 ھا رک نازاه درع نج زواحس یس : شهاات یراق ناروا

 یا ی ا را لما یا فقر اول و
 . رلردنا

 .ردولم هليا ناشی وردیارقف هدنتمس رایجهود - ( نامیک خش هک )

 یزاغناخروا . ردهدهناتسا وب راناح تعانق لهاو قتم تبا هلغما؛وا یناقوا
 ۰ ا

 

 . ردیسانب یژاغ ناخروا (  یسوم لادبا ةیکت )
 ریل شات هیت تا یو هلی )

 (هدمورضرا ) (هدمور نزرا )ینیرشدوجو - (یورزاکقحساو کت )
 . ردماعو صاخ هاکترابز ردنوفدم هدنجا هاقرب هدنزوب ما كنسوق زیربت

 اا ا ید نوا یک یواش ردوا م ( یعک همتا

 هکع) . ردهناتسا چوا (یدنبشقن هک ) . ردهناتسآ زوقط ( یرداق هکر

 زور( یدک ) ردها ار هارد زردی در (

 . رداب غ لمح یسارقف اما ردرب ( یودب هک ) ۰ ردرب ( یعافر ۂکت )
 . ردر, ( یسهکت رایجشلوک )

 هسور تراع

 دن زاب مر دل تراع راک دن وادخ یزاغ و وا 6 یزاغ ناطلس ترامع

 مریدلس ترا۶ هءفد « ترا لیشی یعی دم ناطاس یلج ترا۶# ناخ
 ندرلتراعو نا دام ترا۶ « ناطلس ربما ترضح ترا۶# « ناخ دزاب

 هرفس ههدن ور و هدننآ « ارقف هلج هک ردراو تراس اهد ردق یعرک هقش

 . ردلودسم یاتتما ین



 نیم مک )
 نیم نامند

 رخ کرد

 ۱۷ یراهیکتو سرادم هسورب
 )۰2 )2 )و9 )یک NDE NIE SIE KINE ۱2 یک و یو و نیر یر

 ندبا تقس یرکذ لوا هکردهناتبسآ ولوا . مدمصاب مدق هرشط هکدما
 ۰ ردشع وا فلات هدیدح و جنکوب باطتسم باک

 لنج ۰ ردرلدعم دعسم هغملوا عماح ردراو رلدحسم قوحر اد

 لئوشروف دونا هسرونلوا راسن هسور ندنسالباب یضاق هدنفصا كناهر

 . رولیروک هرانم زودی ۰ عماج

 سهم )مس

 ا هسناخ مریدلس هسردم <« هدنوادخ هسردم « هناخروا هسردم ۴

 كب یسع و « هرناطاسریما هسردم < هدا ص ةر ؛ هرناخ دم یلح

 . یر ٌسردم « ك دب ةسردم ۽ ناطلسرپما برق اشاپ مساق ةسردم
 د یراق هام هه < ناکب النم هنردم + یدفا قودق هنر

 « كم هزمح هسردم « اشاب دیزاب هسردم « ىناطاس هسردم « یفاح ندلانز

 یزوس .اشاب دما هداز نیدلایلو هسردم « هب زازغ هسردم « هسدا هسردم

 مدمشرک هننالصفت هلرهسردم ندمکندمهتسا قعازوا

 .زدراو د را ملعتلاراد «ءارقلاراد < تد اا ددم

 دو ۳4
EEDA2  = 

 هسورب یاه هکت

 یئاب زا . ردیمور نیدلالالخ انالوم نرضح هناتسا فلکم نیلج

 هليا هحغب و غاب « هتسارا هلینادیم عامم یلهرخ ناسکس شمت هرزوا یهار

 ولوتروا نوشروق اپارس هرزوا هتشپ رب ( یسهکت ناطاسریما ) ردهتساریپ
 . ردهناتسا رب میظع هدتباث نامعن قیرط ( راینیز هک ) ۰ ردهکترب

 .ردهناتسا رب صوصخم هبینولخ قیرط هدهعاقما (  یدنفایواتف هک )

 عفاو هدر رازن < هاکجرفترب هلاوح هبهسورپ (  مام لادبا ةکت)



 E سس

 2 7 ی

E 

EU ی( یو ۱92 نیو نیو رک 

 هد ع بناح كن هسور ناخ دم یلج نا هدا عماح یفاصوا

 « هکت « دجاسم ۽ ترام ۰ عماج « ناخ یسبرا فارطا ۰ هءرشط ندرهش

 . ردهاکندابع رب نشور نیریش یلهجفب یلغاب رومعم < نیم هلباراسرادم
 هاشداب هرک کیا هکر د یناث ناخ دام یردب ادم ناطاس حتفااوا یسنا

 كعماحوو تب ههوو یشعن بولوا موح هد هنردا . ردشلوا

 فاکتعا زدنوک هک ناسنا ردعماحرب  لتناحور . ردشملوا نفد هنسهحاس

 ردق هبارحم ندنسومقهلق « یلهبقکیا ۰ نمهتسیا قمقیچ هسلاق هدنجنا هلبتین
 یفحم نذوم « یربنم « ینارحم . ردقاا )٩۰( یضرع * (۱۵۰) یلوط
 ۰ (۸۵۰) هنس ( هرم نمرمتدیز ) یخ رات كعماجوب ردعدق زرط لزوکهداس

 ا یر ره درازاتاپم متر ےن ناو یی مرام هقطر
 . رازدبا افس تاج هد داس د شیک رس

 راهدازهش هګ . ردنیطالس عماحرب عقاو هدنرب هاکحرفترب كنهسورب

 ۱ . ردنوفدم هدنوت

 . ردعماحر شلدا اشنا هرزوا دسر اعاهج س ناطلس ریما عماح

 هدنزرطعماح ولوا . ردهدقررط قرش كرهش -- یرابج بعالم عماح

 شوخ تیاغ ندنغیدلوا عقاو هدربرب عفت . ردعماجرب كکوک سشفلوا انب
 شوخ هک اقح بولوا موسوم هلبمان یرابج بعالنم . ردهاکجرفترب اوه
 - دتا تب هلقلخ هرکصندکدتا تداععهقح رروتوک [ربج یناسنا یساوه

 « شلواعقاو هدارحت رازنجرب هدنشاب دس الصم میظع عماح فاصوا
 ۲ ردرلراود رکزاک یبهمیرا باوح

 و9 سس

 هسور دجاسم

 هدناتسآ وب لورسخالنم . ردسانب سدقم فیطللادبع -- راینیز دجسم
  ء ۰ ِ ۳۳۹ ۰ 4 “ “°

 ر ھو هد وک نو اکربت هده رش ماقم لوا روف . ردراو یس؛عم وص



 یماوج هسورپ ۱۰
  1)یوم و  KDE NEDE KDE NEDE NEDE EIDE NEDE KEDE NEDE NIE SDE NDE KDEجوک  NIK RSDE NIE NSE KEDE)لک <) ۲

 . ردقوب یعرح ردراو یس هرانم یل هقبطرب « یسوبق رب كعماجوب
 لما تراک لیشب د ناج دنزاب مریدام نا نا دن ماچ اوا

 عنصم هدلګ رب حشا هدنسقرش بناح كن هسور ردرونرپ مماجرب ری

 (۱۰۸) الوط . رد یل هق کیا ردماخ سعضاس یر هق رداشکلد عماحری

 نومو بارع. یدقو رانو السا هد رقص ۵
 فیصوت ینام لابخ هدرخ نالوا هدبارح لوا هکنوح . مزجاع نده را

 قاط هدنراسپ و نی هکر او یسوق هلقر قحا . ردلاح كما فیرعتو

 راشقن راکرب راکت فلزو رایمور هبز هز هرک هرک تاق تاق هجراوهنسلاع

 رداق هک ررحت هلملق لبق هرزوا دغاک یاطخ ناجیل « دازهب کردشملوا
 ( هرزوا ماخ ص ) لی چوا لماک هب وقوي زن سه داسا اما . ردلکد

 هدنفرطهتس جوا ندناخ دم ان نجام « شعانایع یسالوطد بوروا هجا
 شقنو انب هنوتلآ كيب قرق یسوق ترام لیثب . ردشملا نوتلا كيب قرق
 مع حودم هدننیب رحمو رب ناحایس هک اقح . ردناتسود ناتساد هد ردشعلوا

 راف رصت ولرد « راتعنص از هداسا تشه عماحو . ردملسمو العم بابرپ
 یتفاطلو ندتهح نسح مالک هحش . ردزحاع هدنحدم فصو لها ه6ردشعا

 هلیمسا عماح ليش . ردشماعلوا انس ناسنا راکرب هلو هدضرا هجو ندنزو

 بولواروتسم ها ینیج"یشاک لیشپیحات یس هرانمو یرا هق ثعابهنسلوا یمسم
 . رنساب زوا هعقسش نیس همش تاقآ یک ناوتسا دز

 هدهسورب یلاثما یخد كفن رش عماجوب .ردنبنم هلرلامتمرانچییرح هرمشط
 .مالسلاورلروید « كدمروک ادخ رادربءلبوب هدرخآ راد هراحایس یکینیدلوا

 هضورهدنسدقرش بناج كن هسورب س ناخ دیزیاب مریدلبب عماج فاصوا
 مورخ ندتعاح طقف . ردعماح كوج وکر هرجا ناتسلک لکرب اسآ نانج
 .ردهجهداس ےدقزرط .ردقابا (۱۰۰) ًاضرع (۱6۰) الوط . ردشلاق

 بولاق ماعان هدنس هعقو روم مماحو . راو یس هرانم یل هفرشرپ « یسوقرپ

 یدریدتا ماعا بودبا لاسرا لام ناخ مریدلس نبا یلج یسوم ندنابا مور
 . ردشلاق برغ ندنغيدلوا لبلق یاقوا
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 .ردرالوغشم هلا سرد هللطكيب ییا هکردراو یراماعسرد مولع عیج هدرپب
 . ردقاآ یللا یلوط ردق هب هجمراو هنسوق نایرکید ندنسومق نابرب كعماجوب
 لوص : راو یسوق چوا ردقابآ ناسکس زوب هجنراو هبارحم ندنسومق هلق

 غاص « یسوق هلق (ردیناتح یناطاس لفحم ) یسوبق یلفحم راکنخ هدبناج
 راعماحیریغ اما .ردرآو یس هفص هرشط هدنسوق هلق . یسوق همکح هدفرط
 مالسالا خيش هدنس هتروا . ردمرح كوجوکرب و ردقو یریک مرح یک

 نیمی كعماجوب ۰ ردشمتا انب رل هبولصم « ضوح هناخ تسدپآ رب یدنقا زیزع
 همکح ۰ شمکحرس هک الفا هکردراو هلاع رام هلغوط نللاق کیا هدنراسیو

 بآ بودا داحما یحدق ناورداشرب رامعم داتسا هدنحدق كن هرانم یک هدننناح

 اما .ندبشعا زاهظا .تفرعم هک اقع نیمروح وا ندنعاط "شک ات یلالز
 . ردشلوا لطعم هقسف بولوزو یرللو وص .هلبا ماا رو هدلاح ییدمش

 نارابذوا رویط بولوا عج وص هنحدق ناورداش روک ذم هدقدلوا لزان نارام

 ردیسهفوصابا كنبرهش هسورب عماجوب .رلردبا شطع عفد هللا شون ندتجر
 . یدازابوب الوا نوجا یتیدلوا یسولوا كراعماج هلم

 نالوا ات ادا هدنحتف كن هسور - یزاغ ناخروا ناطاس عماح

 ۹ ردعماحوت

 كسرهش هسور - یزاغ ناخ دایم دش یل راکدنوادخ یزاغ عماح

 هدنس هلحم ( مدا) كنسرپش هحلباق یسا هدندعب تعاس مراب هدنناح بغ

 یسغاشا .رد عنصم تیاغ نم هزکب هعماجرب چیه یمانب زرط .ردابز عماجر
 هدنس هعم وصسکیه . ردب رل هرخ هسردم رادام ا یسناقوف هناخ تدابع

 .ردابیز مماجرب ریسلابجاو « جاتحهکمروک راردیاتدابع بودا ادتقاهماما
 قاط بودیا ناربط ینافوطرب كنسراترضح ناخ دارم نوکرب : هباکح

 هد هسیا شمرغاح یناغوطو ردق هنره ناخ دام . شملیا سکم هدنرزوا

 « لاق یناقصاف » بولوا ضغرب هالک | هد یفیدلوا یلاتحا كلکو سشمالک

 تعلق یوا اط رزوا قاط ناعرط وا ا ها ما تکو
 .٠ ردمهاظ ساللا الم ىلع رروط الا



 هی یماوح هسورب
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 ندرانوتسهاپ هشوک راج هرجا عماح .ردابز عماحر, هدنرب عفت ء راداوه

 كن هاب رههدنفوف < ::شقنم + بهدم ¿ الطم ردق یدق مدا ینیغاشآ كنر يه

 نوک اه ی دانا نامش نا ناسا ام

 زرط هکردعارز رحوا یرافلا « قورح كراطخو . ردن هلبا راطخ

 . صاصریسهلج هکرد یرسک قاط ٌهیق زوقطنوا هرزوا رانوتسوب . ردمیقتسم
 یر هق یجنمرکی . رر و ایض راو سمش یرلملع كن هقره « روتسم هلا

 - یک یس هلیش یهام - ندلت نر یراص بولوا عقاو هدنس هتروا كعماح

 .یسایض كاتا هعماج نورد بویمرک زوبطو شوحو . ردشلروا هقرب
 ارشع هرزوا نخ بهذم هدا كن هق هداشکو ردنا نشود بورک

 كلروانش رابهام نوک انوک هدنجا هکردراو یرودم ضوحرب [۱] رمشع یف

 . راردیا تدابع بودیا ءوضو دیدم ندضوح لوا تعاج هلو . راردیا
 . شقر بودا قرص یرودقمراو داتسا هرزوا یرتمهایس ندنحول زوجرب

 .لاثم یسهعوا یرخف یو هسور نالوا هدنو هکردشملبا سرت هلا ام

 .نوک انوکو یرللک رمتق « لک قبطم ۰ لکراج « یملشا « هجتروت . هفوکش
 . رلزم هلوا رداق کیا شقن رل هسلوا عح یاسر ناهج یر هباتکو لهط

 -. هلوا منم شقنم ق هدنعماح بوتس ه هدنلحاس ز ۳ ۱ و

 ران زور یسهمل را تناوج .ردتنح لفاح ی ییفح نانذّوم شقنمر و

 یوق قاقوا . ردنشور عماحر شلوا نیم هلبا راروللب رانزور « هللا

 ۔هلا لیدق ید بشه . ردقوت هدعماحرب رل هحبلاق نالوا هدنو ندنغیدلوا

 شه .ردنکدیاخ ند هرثک ِتعاجزورو بش ردرونم عماحرب رولوا ناغارح

 ترد ضوح رک | ینعی . ردضوحرب نالوا نوشرآ روا ا کا [۱]
 . یلسرداما ۰ يلوا نوشزا ىلا زوتوا هسا رودم 3 نزشرآ قرق ینارطا هسیای هشوک

 ا ردا تبافک قلوا هد هحرد كج هب روک ید كضوح هدقدنلآ وص هلا لا

 .زلوا سحنتم هلا كما لسغو ا تسدنآ هدنجا رلض وح یکول هد هیفنح بهذم

 . صاظ یرتا كتساج وا هسل وا شمشود هلس تساج رب نابعروک هلا زوک هنجا یتح

 . ندلم نالوا تساجم هسلوا شم.شود تیاتر E ردهاط هن هقدلوا

 . ریلیدما هد لسغ ربنلآ هد تسدیآ هنب هدورلپا یرادقم ضوح كوچ وکرب



4 

 . .یمهمانتحابس یلجایلوا ۱۲

 حصجصمج صجصمصپ

 راترامع « را هناخ یهدننماد الا هعلق تولوا عفاو هدر زودرب رهشوب

 هدهفاسمتعاسرب 6 هدننهح اش هردشمشود هع سه ناکهیراتمس عماحولوا"

 در هشو ( هدقدر وا ول رب یسهلعش كد ات نا نجف ) ندنسارح ار هلف نانلو

 مام « ناخ نالوا شملوإ نر هلا نوا از هدناهر لج .نماد»

 ۰ رلرلاق ناربح راد دنا اشاع یقاوسا تاق تاق 3 ناطالس عماوج 3 دجاسم

 کیدروک .ردیا لیکشت هرظنمرب بیرغ « بیج رهشوب ندنسارح ار هلف
 راک نالوا هدنو . رد ر شر لتساحور ردق و یماشم هرب چیه كدا

 . هلوا دابا تشن دادغن رکم . قو هدرابد هقشل نئدح « لب رسم ء ال وا

 لبجو هکنوچ .ردنایح بآ ندعم هکناص نابهر لبج عقاو هدفرط بونج
 هیراج نوع لاشم تایح بآ مولعم هلیمسرو مسر ددع شما كيب ندیلاع

 هرابلاع یارس نانلوا ریرح هدالاب . ردا یتس ینارامت میخ بودبا نابرج
 ؛ یسهرمشم راحشا . ردا نایرج ه هناخ ند هناخ شک وا مش هلا رلتاونق- ~~

 ریما هعقدرب هدرب هد هنس « ردناوارف یاوغرا تخرد صوصخاب ۰ یراهزا

 مدآ لا ارد ندارد یھ بولوا لصف یتعح ناوعرا كترات رضح ناطالس-

 تیعج رب هلیوب .ردزجاع لق ندنفیصوتو فیرعت كناربک تیعحوب هکرولوا عج و ی ۰

 ۸ ناو یرلتممن « رفاو یر هعرنح « بوح یقاخ ۰ بوخ یس هعش

 كنهعسو دال ی هدل وطانا . ردمظعمو رومعم رهشر فطل یتاوهو با

 ۰ رد هسور ول هدیر

 هرغو نیطالس یاهعماح فاصوا

 الکو « ارزو « نطالس یسد یللا زوبحوا . ردقرق كنس یعوم
 . ردب راعماح راک ۰ نابع

 كن هسورپ . ردشعا انب ناخ دیزیاب مریدلب س عماج ولوا  ریک عماج



 هسورب تارامع ۹

 یو یو  NDE RIDERS)یک  KEDE RSI SIEیک  NEDE SDE NDEI NDE KDE SDE DI KDE SDEو2 )بوک )یک

 .ء ییما ورک یار رخ ناریم « یفارشالا بیقن . یرب ادجتک هاس

 . بلص یسهلج كرانوب « یان قابا ؛ یساغا بستحم ۰ یسبشاب وص كولپوچ
 : ردو نخ ارز . رد راحاص تسابس

 .هرق هدنرصع ثلاث ناخ دم ناطلس یرک ۱ حاف س هعلق یغاشآ فانصا

 :هسور هلرایلالج مان یلغوا . تنج . نسخ یلد + یلعوا ردنلف « یا
 بناجكرهش هللا یرابرهش نامرف بودا عامسا هسورب نایعا ییراموحهرزوا

 نیلا یللاغزام یفرطره ۰ یلکسرد « یلدنبو هشوک « یلورابو جرب هنس هئالت
 هابمسایناط ششک یخدو .ردلکد نمتم ردقوا اما . ردراشمنا انس هعلقرب تاق

 .هر. یلوط . رد همظعم ةدلبر یثالوط « هبرغ ندقرش هدالیذ كلابج یمسم
 شما هطاحا نیفرط چوا كن هعاق ما رادام اور اف فضا يهزم

 رراتات . ردلکد یلاع ردقلوا یراراود . ردعدآ كس شب نوا ینارطا هل

 .هدجاتحاهفدنخ مهو .ردقو هدنراتهح هقش .ردراو قدنخ هدنناح یسوف

 احشاح نم هد. ا رارق بولک نمشد ندنشیداوا رب لوم تا هکنوج. زنا سم
 .بوطو هناخ هج هد هعلق جا اما . ردقوج یرلاغنمو راب وط هرزوا را هلق

 روا و راد رک . رولوا رلکلنش مظع هدرلاغود « هدراماربب . ردناوازف

 ..ردیلدانقروعت یسیضس كنسراوق .ردراو یراناساپ زواحتم کم یتا كرهش

 ردراشعا عضو یرارب لاغزام شورفو هجاپ هدر هلق یک هدنرزوا كنویقره
 .هدقرش بثاح ۰ زولیقارب هرخ « شاط ندرلکلدو هسک هنکوا وق نمشد

 اهدو یس وق اشاب نسح . ردراو یسوق رادهلف هدلاش بناح «یسوق راراتات

 میدق زرط تاق تاق ناداب « رومعم هدنجا كن هعاقو . ردراو یرلوق

 رجا وداقوب . ردراو رافصو لاحر توس < راکو نابعا هناخ كس جوا نت

 زویتلآ « یمامح وا هدنجما بولوا رییک یارسرب صوصخ هراهاشداپ هد هعلق
 . ردقوب یسهحغب هلغلوا هدلحم كنت . ردراو یناکد

 .موو )٩( و یس هلحم ینمرا (۷) < نملسم "لح ( ۱۷۱ ) هدرهشو

 -هرزوایهار هدام < یراطقهلحم (۱) و یرلیدو تعا ( ٩ ) یس هام

 ۱ ردرا ویم هلحم رانکسم هدددر
#۷ 



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۰

 ناعروا) . ردنوفدم هدارو یزاغ ناخروا . ردراو یسهرانمرب هقطرب

 . ردیایصا هدنقاطرب كعماجوب ريك لبط واقلبق یزمربق یرلکدید ( یلوواط
 صوصخ هنس راهاشداب فلس ۰ ردشعلاح لوواط وب ادسا هدهناهع تلود

 طّقف . یدبا و فارس هل راهاشداب ردقهب هحنلک هحاف . ردهدهعلقو هدیاربس

 . یدرولوا نکاس هدنارس هردا هحیهاک یزاغ راکدنوادخ
 .یرارادرس هش اما . راردلطعم بویملاق تبعر هرابارسو یرلبدمش

 ۱ . ردراو یراحاتسو و

 . ردبلهشود مر دلاق هلا نشاط كوس یرلهارهاش كنهعلق جا و

 هلغوطو شاط . ردشلاق ندرفاك ىساسا كراضم . رد دق زاوط را

 . ررتسوک یراقدنلوا انس نامزەل كرلهناخوب هک ردیلیزاب راخت رات هدنراراوبد

 انوکرب كن هناخیه . ردروتسم هلیا تیم هریک اپارسو ابیز یانب ریکراک یرا هناخ
 دود رودم « هناخ شش نوزوم ندنربرب « یرافاحوا عنصم لاشم ورس

 ردراویرارحش موزوا ۰ یراتخرد زوج «ورمس هرجا هعلق اجماح . یراشک
 ۱ . ردتسرد نت یتلخ هعاق هلفلوا نیمز عفتم ۰ فیطل یساوهوبآ

 یلوطانا یربدناخ دم ناطلس حاف -- هسورپ دنب نا احب فاصوا

 فرد رو یساشاب قاحنسرپ هلبمان راکدنوادخ اد سما كتتلاا

 تماعز ( ۲۰ ) هدنعاحنس .ردهغا )۱۸۰7۹ ) ینواه صاخ ندهاشداب

 ردراویرایشاب زوب . یسیشابیرچ « یسکب یالآ بولوا رات (۱۰۰۵ )و
 حلسم هدنتلا یغاجنس كسرلکپ یالآ هلیرل ول هج هرزوا نوناق هدازغ نبح

 زویشب ءراثا هرفس هللا رکسع زویشب ید یساشای . رولوا عج هدیزک رکسع

 یسالتم لوتناتساو هنردا رانالوا لوزعم ندهسور .ردتولوم فرش ىلە |

 رهش ۰ رولوا لصاح شورغ كيب قرق یونس . ردیلاع بصنمرب . رارولوا
 (هجروقح « لتسک « دنویلبا راد هلف . هنک ) ردراو یان همکیدهدنجا

 la ر نی سا دا بریا
 یرحیکب هدوا . ردیا مکح هلا نواه سور یسشاب رض ىح وقرب ندهاکرد

 « وللوق ینهبد یرحیکی یمرکی ۰ یسیجابروچ یج هبج « یساغا هسورپ



 هسو رب تارامع ۹

RIE RIESE REDE NEDE یک( NDE KI وه( NIE Ns نیک REDE SEDE DE DE NIE NII نوک NIE ۵و یو 

 كب ( قبال ) ندقرط غاط . كب رويت یسهداز ردارب ندقرط یشاب
 نالک ندهرشط ¿ راشم ردشقص هاغلا ةهياغ یرافک كرهدبا هرصاحم

 هرافک نصحتم هدهعلق هدانا وا . ردراشمریکع ندحیلق هد یرابجدادما

 هلا مرو )هلق هرکص نده رتصاخح هنر تاب فا وتو و

 هسردب هایده ناخروا ۷۲۰ هنس . ردشلدبا میاست هب یزاغ ناخروا

 یزاغناهع زعد رد یدللوا حتف هسور هدژم شلوهدنلاح راضتحا هدقدراو

 . ردشلوا هاشداپ لقتسم كرهلک هبهسورب یزاغ ناخروا . ردشملیحور میلست

 لرغطرا ینا . ردمظع هاکترابز . ردشلدیا نفد هدهعلق جا ىیزاغنامعو

 تسدب یلیاهجوق حتف ادتبا . ردشعا حتف رهش هرایشمب دنا كسزاغ

 . قینزابرق دابا قالب حق اینا , هجوف هجا
 یتسهزیک ایرتخد كزبنع مان ( یلابهدا خىش ) ندمارک تاداس یزاغنامع

 ینسهطخ كليا یزاغ ناخروا ۰ ردشلواقتشم ندزیقوا یزاغناخروا بو آ
 ۱ . یدلبا توالت هیقف نوسروط ندنسابرقا كنیلابهدا

 «ناخوراص . نیدیآ . هدکین . هینوق . هیرصیق ندنفیدنلواحتف ییهسورب
 . نابدلوا نکاح نوک دن تها نیت رافرظ عر هر

 ماقتنا بولیزوس ندنناشا نیهاش هن رانمشد هل رکسع ردقرلارد ناخروا

 ندنرافرطناسارخ « یراخ . «خلب . یدتا رومعم یهسورب هلتمینع < یدلآ
 . ردهدهلوا رومعم هبنورپ ناالاذه لا . نادا و بولک رانرا هڪ

e Seca po 

 هسور تارامع فاصوا

 یرلهحفو غاب اما . ردرلبلاع یارس تاقتاق « هناخ كس ییا یسهعلق |

 ۰ یسشراحرب « راویمامحرب « بارم ید « هل ید . ردرلوا راط ردقوع

 , راو یاو یعرکب

 . ردقابانوا زوب اضرع « الوط . ردهدهماقما - ناخروا ناطاس عماج
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 هنسیهمالسلاهیلع ناماس . ردشمتِک ندرپشوب یغوجرب كنبرادوم هبفوصايا
 هشسوزژ هدلاحوا . شمردبا افصوقوذ هدنغاط ششک و توک هلبا نسقلب
 ۱ . رولوا یرامعا كناملس ترضح هرکص ندنافوط

 شلوروقهرزوا ابق ناب یساس كنهعلق . ردلکد مولعم یسیاپ كنەملقاما
 قدنخ الصا هدنفرط چوا . ردموروجوا هدینلا یک ینیدلوا هجوب یناج زیدلبیو لاش ۰ رده رغ ندقرش یببنالوطو . ردهعالوط ندعبع یلکش

 . . ردقدنخقی یرافرط یسهلح نیل « یسهمرانامرکد « یشابراکیپ ۰ ردقوب
 . دعس برع ء یجنزاب هرق یلالج . ردشمالدبا رامعا قدنخ هلبا مایا رور

 . ردراشمرب دلوط هللابارت ییراقدنخ هلردبا هرصاح رابقش مان یلغوا ردنلق
 ماح یرب یه داف رلشاط سهاط هدنساسا هروح ترد كنهعلق اما

 یرلدرکوصهعلق . ردلکدیسانب مدا ی هعلق هکروسدبا تداهشوب راوردقیسهق

 ریمعت یرلوراب و جرب ضعب ۰ شمریک هنیلا كن (اقدف ) ییداق لارق ریمزا
 شک هعلق ردراو یراخرات هرزوا یناسل نانوب هدنرزوا ندنتیدلوا شلدیا
 لرهش . ردنیما ندنراراک زور قرشو ۰ سودول ندننیدلوا هدنکتا كنغاط
 شقن ندنرلهر یسارح رادهلف هک ردرظان هنفرط زیدلس و لامش یراهناخ
 كبیتلا ردع.دآ كنوا یعرج رادام اراد كنهعلق . ردناباع یک نوملقوب

 یرانالیجا هنفرط بونج . ردراو یسوباق شب « یسلق یدبشلا یندب

 یرازاپ قلاب ۰ هجیلباق رانالیجا هب ض . ردیراوپاق نادنز ۰ یشاب راک
 رایقوحلس یهدنوق . یدیاشلاق هدنلارامور تدم نوزواهعلق . ردبراوباق
 اسوام هدنکیدلک شق هدهسیا راشما هرصاک یآ رزکس « رشیدب هعفدیدب
 هرصاح هعفد چ وا ید قجمناځع هدننامز کلکب . یدرلشما تعجر هبهنوق

 هستاع سرقن یسیدنک هرکص ردشملیا تدوع قی هد هدنجوا شعا

 هبهسورب هلرکسع كيب ناسکس ین یزاغ ناخروا ولغوا بولوا التم
 هدنشاب راکب  هدنناچ هحیلیق كرد هرصاحم هدرلنا ۰ ردشمردنوک

 . ردراشملیبهدیا ماما هدیآ یدو راشمتا ترشابم هنسانب ریک “هلق ررب
 راکبب كب ناخروا ندنفرط هجیلپاق راشتا عورش هیهرصاح رارکت هرکص



 ۷ هسو رب

 ه هلق تعاس یا ندارو . رولوا تبصنم هزکد 31 ندفرط بیع لرهک

 . قدلوا لصاو ههسور هلرءدک

 هسورب هاکشخم و رب رطاراد لزئم فاضوا

 سی ردا ندا طض خرات ادشا هدضرا هجو هرکص ندمدا طوبه

 هدارف هدارف یمیاقو عی نالایلا هفردرا طبق یرادرکص . ردمالسلاهیاع
 ك ( نادامنوقناب ) یخروم كوسا كلرانوب هکردرانانوبهرکص . راردهدقمزاب
 هدهسیا راو یرلخ رات هدنمان ( ماش ) كلسارساخ . رد ( ناوناب) یشادنرق

 « ج رفا ۰ مج ۰ برع « یخرات ( نیج ناقاخ ) یراخراتدنه . ردلکد دمتعم

 عبت یتسهلج كح ر اوتو .ردمور ځ رات لوصاا. ردراویخد یراحګ رات نبئال

 .[*] راشمامزاب یتسناب كنەسورب یسیر چیه . مدشوروک هباراخروم شا
 : ردشفلواری رحت هلیوش هدراخشرات ےدق یلدآ هفحت . ( همان ناملس ) هداس

 كنغاط نابهر نکردبا ناربط اوه رب هرزوا تخت مالسلاهیلع ناملس

 هیایخرپ فصآ یریزو قرهفا هنسهروح ترد . ردا کم هدنسالعا هورذ

 «یدرولوا لزوک هل یداهسلوا مظع رهش رب هدازفحرف یاضف وش »

 لواندنافوط هللایئاب - رایدتنا یراب رقم نالوا ندرلوودو نج . یدرویب
 شمٍابیموق ناج یهملقوا . یدیاراو میدق هملق رب هلیا رہش رب مظع هداروب
 هرکص . كدنود یربک كرهیمهدیا حتف كلدلک هلرکسع هباروب زب . یدرارید

 رلبرپ هلبما ناماس ترضح شلوا £ یناشنوما قرهلوا قغ هعلق هدنافوط

 .رولوا ناباع یراورابو جرب كنهعلق . راردباربهاعت ینغاروطو شاط روا
 ناماس . رولوا هاط راودورد درسا سودل یئدش هلا ناماس صا

 رهش مان ( كجتدبا) هدهفاسم هلحرهرب هدنبرغ بناج كنهسورب مالسلاهلع
  ردیهاب ۰ یهاظ یرابلاعرصق الاح . رالق هاکتخحت هسقلب بودا ان یمظع

 .( ینتی ) هنیدزوا نالب کیدریو كلابينآ روهشم یلجاطراق هسورپ ["]
 . ردشُملوا سیسأت ندنفرط ( سایسورب ) یجنکیا ندنرارادمکح
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 اوا رسم هه ررشو یزا هعخ كلبا هد غ رایو مرمقح  ردنساتب
 کنوج . ردناعلرب نیما نوجا راتشک هدنورو هدننآ ردهکسا رب ردنس هدارد

 ندراکزور ید ندنشیدلوا هدقاحو ر هدنلسهلق كنحىلخ لوناتسا هبنادم

 یسهناخ لر هدنشاب هلکسا . ردلکد نیما ردقوا ندنراکزور لاثاما ردظوفح
 هلو نوا .رونل | اطلس ربشع ندراحت نلک ندهراق ءندرایک ندک و نلکردراو
 یسهعلق بولوا عقاو هداضق عساو رب هدرح رانک رهش ۰ ردتناما مازتلا ها

 یزاف ناخروا هدنحشرات ربیرکب زوسدب . ردانب شاط هدر ییاف قام لار

 یخدرب بودا حق ادتبا یهملقوب هلبا ینذا كنیزاغناع یردپ هدنکلهدازهش

 : ردنکم یربمعت هلایش لیس طقف . یدتامدهنم اکا نوجا نوسلآ رافک+
 یللا زو . ردیفلهداووو كنغاحنس راکدنوادخیزاغ هدن راتلاا یلوطانا رهش

 مور هم سل رو شوره تیک یونس یناضاف ج رداض قلا

 یدب « یماجچ وا . رداضق فیطل . روئلوا ناجا ینا یلفاشاب هتنالتم

 ردق زوکیا « یاب بتکم ییا یمامرب . یناخ چ وا  یدحسم بارح
 یرلازوک مور ندتتفاطل كنساوهوبآ . ردمور یتاخ . ردراو یراناکد

 هیاند نوتب یسهکرس هله . ردروهشم یسهربش یموزوا « یریجشا . ردقوج

 بولوا راوس هزعرات | هرکص . رارید ( لح اراد ) هررش و ندنغیدلغاط
 رادمف » هدتعاس ترد كرهدا روح ندا هحگاب و غاب یرضوط ههلق

 . كدلك هنیرهن رفولین كرهّک ندهووا نادابا و رومعم مان « یسارخت
 نمریو دیک الصا هدراهب مسوم هکردیراج نیع رب -- یر رفولیت

 رادهلف قرهلوا عج بولک ندنراغاط نت کا نابهر ندنفرط هلو

 هززوا هارهش . ردنا نار یناتسلختو یرازم هجرلکم « ناب رج ندنسارح

 رفوان یو . رربو نامت ندحزق سوققاطیه هکردراو یسیریوکرب نام
 نداروب رهن . رارید یرسج رفولبن هلتبسن هنمان ندنکیدتیا انب [۱] ناطلس

 نا یسلناشت كنب روفکت كحهلس . ردروبشم هایمان ( نوناخ رفولبت ) ۱]
 هب یزاغ ناحروا یسهدازش كرەلىدىا رسا ند:فرط یزاغ نامع هدنحوات )1۸۸ )

 1 ردب رله دلا و كن زاغ دا ص ناطلس راکدنوادح هلا اشو ناملس یدلد | تر



 ۰ هنادمو هطالهکه

 داتسا چاقرب كرهدبا مارا هدنکوا یسهمصق یلقدق كدتبا روبع یهیایططسق

 یسهعج كلبا كمرحم یللا كس قدلا د یک را ناس شک ما ۱

 هيد ردقفاوم مايا هدقدقح ردق ادج ییا سمش ین هدنتقو قاشوق . یدا

 شاب رضاح ردنول رایدتیا ریمد الاص بوکج نرس كرەلک هرب رب رلنایتشک
 یارس نکلپ اپوب . رایدوقوا هحناف هندهدبا ناسآ ادخ بوترب نکلی بولوا
 هنناج هسورب یدوصقم ناب داب بودیا روسبع ییادرکو یتبیدنقآ ینروب
 نارا سس ء مدکبعا ت نا قو که را ست
 راودتا و

 زاو هللا ناسا یداهای مهلا

 زا توط ری زبت یداولار وما لہس

 ناطاس یر ند زع راقفز کم . ردا کا را هع رال

 هنب . شجا یک یسجمروبط شنا رفب ی نقاب یراق کسهارا
 یغاشوا كناشاپ ینطصم هرق مظعاردص هد یرکیدرب ندرلنالوا هدنمربارب

 . رایدلک هریرب یسهلج شا یسهدنناوخو یسجروکوچ كناغا بجرهرق
 مدید « )مدیا یلصف هاکسرب نوجما مت عفد هد بادنکوش زکیلک » رف

 مان یلو قیویچ ۰ مدروچ « یناد جقاشیق ندرایجیک . رایدشبا تقفاوم
 نر هافداص هناقتام اب وا ادا ره امر بوک رای رای
 قوذو . یدقآ رلالاص ندنرلرغآ كقوذ تارا کیدلوا لصف ارقس

 اوكا كنسەرزح یهکه هلرورسو

 زوقط رادام ساد یطح ردطم زی نوا هلوناتسا س یهکه فصو

 بولک هلرااق رامور هرکرب هدلس راویرتسانمرب . ردناداباو رومعم ۰ ردلیم

 یک تایح بآ ردب راسیر مور نکنز په یتلخ هرب زج . راردیا تدایز
 یرجکی رب هلا یشاب یجشاتسوب یراکاح . ردراو یراغاب ابرادو یو

 قرهبیقاش یک فطاخ قرب هليا قفاوم مایا بوقلاق نداروا . ردیسبغاسپ
 یورو ادا ف توراو یادم هی ین

 كن ( هینادوم) یزیق كنب روفکت هینطنطسق رهشوب  هینادم فصو



 یمهمانتحایس یلچایلوا ی

 هنرافرط ماش <« رصم < هنیدم « هک دا قم ضرا موزرآ لضا

 “للرب - هلهجو یفیدنل وا رب رحت هدنسهجابید لوا دلج - بولوا تعرنع
 یاشاک هجاوخ تاذلاب هداؤر . مدلوا دولا باوخ هدم هناخزوا هددکرابم

 تحایس پولک اب هنبرب تعافش هرکصندکدتیا سوب ییرافرش تسد بوروک
 ةحصلاب رس مهللا قرازو یتحانسو یتعافشد» نانکمس ناهج رخفم .مدهلد

 . رابدلوا ناوخ هحناف هد « همالسلاو

 حابصلایلع ینوک یستریا هجنفینم قوطنم ( هباسا ایه ایش ةلادارا اذا )
 مدراو هنسهناخ كنیلح دما هداز یوا نالوا زمعدق راب هدنتمس اشاب هلدک

 : اباطخ اکب - شلوا هداما هنتراب ز كنيرهش هسورپ هليا یظع كرادن هکمدروک

 بولوا قیفر - هحنساوخ قیرطلامم قیفرالوا - هلکنس لک ! ایلوا مردارب

 . مدیا اشاعوریس ییرهش هسورپ نالوا میدق تخت هدنجما نوک نوا شب
 ان تربع هک هداروا ۰ هلوا دابآ زع رطاخ نک ء داش زلکوک نوزحم ه هلوا

 اصوصخ . مهدی ترابز ییدقام نانع لآ نیطالس فلس ء اشاعت یراآ

 مهلفرونم یزمبلق بوروس زوب هنسهناتسا ك ( ناطلس ریما) ترضح
 راد همتعسط ها لک كراداقو را لوا . یدشود ار هغ ورد هدکدید

 كرام سلاح راصخ . مديد لهدیکافص لڳ اب ناه یدلک یرلوزرا هسورب

 توالت هغ رش هحافرب هلا اعد مخ هد هلوا رسم تدوع مناغو لاس بولوا

 - هدلاح ییادلوا یربخ كردامو رد - ندلم لوا ناه هدربقح . رایدلبا

 . قدلوا راوس هنغیاق هبنادم رب بولک هنک وا نیما هلبا افصاب نارا رف یعرکی
 تك

 بم مووح) سیم سس

 ا کورو بوقج هجان هبهسرو ندلوناتسا هدتشراب ىلا كب

 ةعطق رفسلا ) هدرح «رب « لابج و رلع دق رس و رانا ا تربع

 مالاو دبادش زمکیدکچ هجننومضم ( اخسرف ناکولو رقسلانم

 جیاخ ندنکوا نزخم یلنوشروق یهدننوروب هطلغ ادتبا ندنکوا نیما



 .مجلا نما هلا من 8

 ابدی یایلوا همانتحایس هجاید
 یبا رغ « بیاجت هلجوب ۰ یاهفامو اید هک هک الفا قلاخ مهدیا دمح الوا

 « یارو لنس « .یناملغو روح ۰ یناوضرو كئالمو تنج ۰ یورک « یرب
 راهظا یناشخرد رهموهم « یناحمو ۇلؤل ۰ یناوبحهمشج . یناتسلکو لباب

 . یدلبا نایعو

 ررد بلاط ناجو سنا هنیتمعن ررد بحاو هقلاخ قملیق دم
 هدحا رسوا. كال ول رپظم هدجا لوا مالس هلبا تالص مه

 مالا نید "یاح یدبا رانا . مالس نوسلوا هندالوا هن

 ورک ددوو ندمدع یربقف دعو هک تانساک عناص لوا ساسو انت

 رومأم كما تاداعو تاعاط هللا (نودسلالا سنالاونلا تقلخ امو )
 ی رللوف یهو E یایصو تالص نالوا ندهمالسا طلارش . یدتا

 . یراق تدا منم لانا ما یوا ضرف
 اآ . مدیا بلاط هتحایس هلیسوژرا كلبا حح یادا یعد ردوو

 كرەدىا راک و شک ناهج بولوا صالخ هح ندنرهق هع كردامو ردب

 كمرح هام یسهنس قرق كيب بوشود هبهشیدنا هید مریایب هلوا ماع حایس
 ندنفأتصا لوتتاتسا بوک یرنرسه را لوسا یک یو تور
 راثآ عیج ناکمالاردق یلع . مدرتک هدوجویلوا دلج هرزوا قلوا ترابع

 هلبرلهدعاق ۰ نوناق یرلرورب رب و یرافانصا بودیا فصو یراترامعواس

 . مدلیا طبضو ریرحت یبرلکدکع لصن هدنبالا ودرا كنسارزغ ( دادغب حقق )





 شیورد نیا یلظ دم یلج ایلوا
e 

 : وچې چڪ درج

0 

“ 
 تیا

1 ۱ : BE ۱ 

 یسهعبطم « ا ۰ هدناعس رد







` Df Evliya, effendi 
432 Evliya Çelebi seyahatnamesi 
8 
` 6 
۵ ۸/2 

PLEASE DO NOT REMOVE 

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 



nیی در و  a aوی مو  

eeی  

AYسم ونوس سو او  

 ره و ی حس

 تا

 ا 2
 ی

3 
 صور

 ۳ 0۳ ےک
  e BRAی

E 
 رر

SEN 
۳ 0 7 

1 0 3 ۳ 
00 ۲ 

1 

ON 11 3 1 ۶1۳ (۲ 

1 5 0 

ِ 
21 


